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من  املقدم   ،2020 العامة  امل��وازن��ة  م�شروع  يلخ�ص 

الذي  املاأزق احلاد  النواب، طبيعة  احلكومة اىل جمل�ص 

تعي�شه البالد، لي�ص فقط اقت�شاديا وماليا، وامنا �شيا�شيا 

اأي�شا.

وتوقعاته،  باأرقامه  ُق��ّدم  كما  امل�شروع  عك�ص  فقد   ��

العجز احلكومي والر�شمي عموما عن النهو�ص بالأو�شاع 

ان  لنا  اأك��دت  بل  ل   ، امل��ردي��ة،  واملعي�شية  القت�شادية 

الأو�شاع  تفاقم  اىل  اأدت  التي  القت�شادية  ال�شيا�شات 

العامة يف البالد لن تتغري مهما كانت النتائج.

ان هذا القدر من التجاهل ل�شرورات انقاذ القت�شاد 

والنهب  العبث  م��ن  املواطنني  حقوق  وحماية  الوطني 

والت�شلط لهو اأمر يثري الغ�شب والعجب اي�شا...

حمراء،  خطوط  من  يقرب  مل  املوازنة  م�شروع  لأن 

وال�شيا�شي...  املايل  ال�شعيدين  على  متنفذون  ر�شمها 

“التهرب ال�شريبي، وا�شتعادة الأموال املنهوبة، وتخفي�ص 
رواتب الوزراء وكبار املوظفني ومكافاآت النواب”.

فلو ان احلكومة جتراأت على اأي من هذه البنود، ملا كان 

حجم العجز والدين بهذه الأرقام والن�شب املفزعة!!!.

القت�شادي  ال��ق��رار  م�شوؤولية  يتحمل  ال���ذي  فمن 

بانعكا�شاته الجتماعية احلادة؟؟ وخماطره على امل�شتوى 

الوطني ب�شكل عام.؟؟

من  تاما  ا���ش��رارا  العامة  امل��وازن��ة  م�شروع  يخفي  ل 

قبل اأ�شحاب النفوذ على الت�شدي لأي اجراء ا�شالحي 

الوطني  القرار  يف  ملبداأامل�شاركة  تاما  وجتاهال  �شيا�شي 

التنفيذية  ال�شلطتني  يف  امل�شتفحلة  العلل  وت�شحيح 

للمتنفذين  ال  النواب  والت�شريعية، فال مكان يف جمل�ص 

وحلفائهم، ول مكان يف احلكومة ودوائرها اإل لأ�شحاب 

وراء  جيال  تدويرها  يجري  التي  وال�شخ�شيات  ال�شاأن 

جيل!!!.

العام،  الراأي  على  املك�شوف  التحايل  اىل  يلجاأون  ثم 

باإثارة النقا�ص حول احلكومات الربملانية، وتعديل قانون 

النتخابات الردْي املعمول به حاليا.

�شرح  فقد  خطيب:  كل  قول  “جهيزة”قطعت  ولكن 

اأكرث من وزير باأن ل تغيري على قانون النتخابات، اي ان 

هذا يعني ل حكومات برملانية.

اأ�شحاب  اىل  بعد  ت�شل م�شامينه  العربي مل  الدر�ص 

القرار ما دامت اجلبهة الداخلية تت�شدع با�شتمرار ول 

عالقة لها باهتماماتهم وقراراتهم.

م�سامني �سيا�سية واقت�سادية

مل�سروع املوازنة العامة

اح��ت��ج��اج��ي��ة   م�������س���رة   االأخ��������ر”  “النداء 
احتالل” ال����ع����دو  “غاز  ال���وط���ن���ي���ة  ل��ل��ح��م��ل��ة 

ل����ب����ن����ان ووي������������الت ال������الم�������������س������اواة..!

واالردن ف��ل�����س��ط��ني  يف  ال��ك��ن��ي�����س��ة  اب����ن����اء  جل���ه���ود  ان���ت�������س���ارا 

امل�ستوطنني من  املحتلة  القد�س  يف  ممتلكاتها  ت�ستعيد  االرثوذك�سية  الكني�سة 

والي�سارية القومية  االأح���زاب  ائتالف 
يدعو احلكومة اىل عدم اال�ستجابة المالءات 
ويطالب   ال��دويل  النقد  �سندوق  و�سروط 
املبيعات �سريبة  من  االأ�سا�سية  ال�سلع  باإعفاء 

للقوى  ال��وط��ن��ي  امل��ل��ت��ق��ى 

والي�سارية  القومية  واالح��زاب 

تنظم مهرجانا �سيا�سيا مبنا�سبة يوم 

الفل�سطيني ال�سعب  الت�سامن مع 

متطلبات تطوير املناهج املدر�سية حقوق املواطنني…وال�سلطة

موؤ�سرات موازنة ٢٠٢٠:

تو�سعة غر م�سبوقة يف النفقات 
واحلكومة تتجه ملزيد من االقرتا�س

املطالبة بتعديالت جوهرية على قانون العمل
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حممد عيد ي�سّوب البو�سلة
على  الوح�شي  والع��ت��داء  ال�شهيوين  الهجوم  وقع  على 

غزة ، ويف ممار�شة مرفو�شة �شكلت �شدمة لل�شعب الردين

حمزة  للجوجيت�شو،  الأردين  املنتخب  لع��ب  تعّر�ص 

الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  عنيف  لهجوم  الر�شيد، 

بعد قبوله مواجهة لعب الحتالل الإ�شرائيلي نيمرود ريدر، 

وخ�شارته يف نهائي بطولة العامل املقامة يف اأبو ظبي.

وان��ت��ق��د ال��ن�����ش��ط��اء ق��ب��ول ال��ر���ش��ي��د م��ن��ازل��ة ال��الع��ب 

اإىل  بالن�شبة  ال��ع��ادة  عليه  ج��رت  م��ا  بعك�ص  الإ�شرائيلي، 

الريا�شيني العرب، الذين رف�شوا غري مرة منازلة الالعبني 

الإ�شرائيليني مهما كانت اأهمية امل�شابقة.

من�شة  على  الأردين  الالعب  ح�شور  الن�شطاء  وانتقد 

التتويج، وعدم مقاطعته، رغم عزف الن�شيد الإ�شرائيلي.

ال�شوؤون  حم��رر  ا�شتفزاز  الأردن��ي��ني،  غ�شب  زاد  وم��ا 

ال�شيا�شية يف هيئة البث الإ�شرائيل “�شمعون اآران” لهم، يف 

تغريدة على “توير” كتب فيها: “ميدالية ذهبية لإ�شرائيل 

على  تغلب  راي��در  نيمرود  الإ�شرائيلي  الالعب  اأبوظبي،  يف 

يف  اجلوجيت�شو  بطولة  يف  الر�شيد  حمزة  الأردين  الالعب 

يقاطع  مل  والأردن،  اإ�شرائيل  بني  التوتر  ورغ��م  اأبوظبي. 

عند  وقف  فاإنه  كذلك  الإ�شرائيلي،  نظريه  الأردين  الالعب 

عزف الن�شيد الوطني الإ�شرائيلي “هاتيكفا”.

الوطني  ال�شالم  اآران فيديو حلظة عزف  ون�شر �شمعون 

حمزة  الأردين  ال��الع��ب  ووق���وف  اأبوظبي  يف  الإ�شرائيلي 

الر�شيد لال�شتماع اإليه.

لقد احدثت هذه املمار�شة التطبيعية املرفو�شة ردة فعل 

والنقابية،  وال�شعبية  الريا�شية  الهيئات  كافة  من  راف�شة 

واكدت موقف ال�شعب الردين الراف�ص لكل ا�شكال التطبيع 

مع العدو ال�شهيوين ،واف�شدت موجة الفرح ال�شعبي الغامرة 

وعودتها اىل ح�شن  والباقورة  الغمر  ارا�شينا يف  با�شتعادة 

ال�شعب  جمموع  يتاأخر  مل  الخ��ر  اجل��ان��ب  وعلى  ال��وط��ن، 

مت�ص  فلم   ، املرفو�شة  التطبيع  ظاهرة  عزل  عن  الردين 

ايام حتى �شهدنا موقعة عز وطنية نا�شعة ،�شجلها ريا�شي 

�شاب اردين، يع�شق الردن وفل�شطني هذه الر�ص التي جبلت 

بدماء ال�شهداء حيث  رف�ص الالعب الأردين، حممد عيد، 

“الكيك  ل�  العامل  بطولة  يف  “اإ�شرائيلي”  لع��ب  مواجهة 

بوك�شينغ”، التي اأقيمت موؤخرا يف تركيا .

ل عيد الن�شحاب من البطولة على مالقاة الالعب  وف�شّ

تدريب  “بعد  في�شبوك:  يف  �شفحته  وكتب  “الإ�شرائيلي”، 
متوا�شل لعدة اأ�شهر مع املنتخب الأردين، وبعد الو�شول اإىل 

اأنطاليا؛ للم�شاركة يف بطولة العامل للكيك بوكي�شنغ، جاءت 

اإن  اإذ  امل�شاركة؛  عدم  فقررت  ا�شرائيلي  لعب  مع  قرعتي 

الوطن مبداأ، واملبادئ ل ت�شقط”.

الفوز  حلم  عن  اأتنحى  اأن  ال�شهل  من  “كان  واأ���ش��اف: 

بالبطولة على اأن اأقف مبواجهة الإ�شرائيلي، على الرغم من 

العامل  ا�شتعداد كامل للح�شول على ذهبية  اأنني كنت على 

نزل نف�شي اإىل منزلة ل تليق بي 
ُ
وبكل قوة.. حيث اإنني لن اأ

ول ببلدي الأردن احلبيب

هاهو وجه الردين ال�شمر الذي لوحته �شم�شنا امل�شرقة، 

يعلي قيمة املقاومة والن�شال وينت�شر لدم ال�شهداء، ويرف�ص 

عربيا  الر���ص  وج��ه  ليبقى  ال�شهيوين  العدو  مع  الت�شاوق 

على  ال�شهيوين طارئا  الكيان  ويبقى  الحتالل  على  ع�شيا 

�شعوبنا ال�شيلية “.

يف مقاومة التطبيع مع العدو ال�سهيوين

اللجنة التنفيذية العليا ملجابهة التطبيع  وحماية الوطن

 �سعبنا االردين يعرب عن موقفه االأ�سيل الراف�س لكافة اأ�سكال التطبيع

 مع العدو ال�سهيوين يف خمتلف املجاالت الريا�سية والطبية
  - ها هو �شعبنا العربي الردين يعرب عن 

موقفه الأ�شيل الراف�ص لكافة اأ�شكال التطبيع مع العدو 

والطبية  الريا�شية  املجالت  خمتلف  يف  ال�شهيوين 

المر الذي نعتز ونفتخر به يف اللجنة التنفيذية العليا 

العظام الردنية  يف موقف هذه اجلهات وهي  جمعية 

برئا�شة  الدكتور وائل العزازي التي ان�شحبت من موؤمتر 

دويل يف اإيطاليا لوجود وفد طبي من الكيان ال�شهيوين 

م�شارك يف املوؤمتر  والالعب الردين حممد ابو  عيد  

ال�شهيوين  الكيان  من  لع��ب  مع  اللعب  رف�ص  ال��ذي 

ح�شب القرعة التي اجريت له

خلري  الوطنيه  بالثوابت  امللتزمة  املواقف  هذه  ان 

ا�شكال  كل  ورف�شه  العربي  �شعبنا  اأ�شالة  على  دليل 

التطبيع مع العدو ال�شهيوين

اننا يف اللجنة العليا نقدر عاليا هذه املواقف الوطنية 

لهذه القامات الوطنية التي نعتز ونفتخر بها ونوؤكد ان 

ار�ص عربية  النهر  اىل  البحر  التاريخية من  فل�شطني 

وان الكيان ال�شهيوين اىل زوال مهما طال الزمن 

عا�ست فل�سطني حرة عربية

عا�س ااْلردن وطناحرا عربيا م�ستقال عزيزا حتميه �سواعد 

ابناءه بدمائهم واأرواحهم 

اللجنة التنفيذية العليا ملجابهة التطبيع  وحماية الوطن 

االأخ�����������ر” م�������س���رة  اح��ت��ج��اج��ي��ة   “ال������ن������داء 
احتالل” ال��ع��دو  “غاز  ال��وط��ن��ي��ة  للحملة 

ن��ظ��م��ت   -      

لإ�شقاط  الوطنية  احلملة 

الكيان  م��ع  ال��غ��از  ات��ف��اق��ي��ة 

ال��ع��دو  “غاز  ال�����ش��ه��ي��وين 

احتالل”  م�شرية احتجاجية 

يف  املا�شي  اخلمي�ص  م�شاء 

عمان  حتت عنوان “النداء 

الأخري”  للمطالبة با�شقاط 

اأن  يفر�ص  التي  التفاقية 

تدخل حيز التنفيذ مع نهاية 

ال�شنة 20١٩.

وق���د ان��ط��ل��ق��ت امل�����ش��رية 

اىل  ال�شمي�شاين  دوار  م��ن 

ال�شاحة املقابلة لدار رئا�شة 

الوزراء.

وه��ت��ف امل�����ش��ارك��ون �شد 

ات���ف���اق���ي���ة ال����غ����از ورف�����ش��ا 

لل�شراكة يف هذه اجلرمية” 

م��ط��ال��ب��ني احل��ك��وم��ة اإل��غ��اء 

ات���ف���اق���ي���ة ال����غ����از امل��وق��ع��ة 

والح����ت����الل  الأردن  ب����ني 

ال�����ش����رائ����ي����ل����ي ل���ت���وري���د 

الأرا�شي  من  الغازامل�شروق 

للجانب  املحتلة  الفل�شطينية 

ع��ام��ا   ١5 مل�����دة  الأردين 

دولر  م��ل��ي��ار   ١0 ،وب��ق��ي��م��ة 

ال�شرائب  دافعي  اأموال  من 

برهن  منددين  الأردن��ي��ني، 

واأم��ن��ه  واق��ت�����ش��اده  الأردن  

وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه ب���ي���د ال���ع���دو 

ال�شهيوين.

ال�شعبية  املعار�شة  ورغم 

ال��ك��ب��رية ل��الت��ف��اق��ي��ة، ف��اإن 

ال��ذي  الأن��ب��وب  م��د  عمليات 

الحتالل  من  الغاز  �شينقل 

تزال  لالأردن ل  ال�شهيوين  

على  و����ش���ارف���ت  م�����ش��ت��م��رة 

الن��ت��ه��اء ب��اجل��زء اخل��ا���ص 

بالأرا�شي الأردنية �شمال. 

ت�سوير يو�سف الغزاوي
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ائ���ت���الف  ت����وق����ف   -      

الأح������زاب ال��ق��وم��ي��ة وال��ي�����ش��اري��ة يف 

اج��ت��م��اع��ه ال�����دوري ال����ذي ع��ق��ده يف 

اأم��ام  ال�شعبية  ال��وح��دة  ح��زب  مقر 

ال�شعيد  على  ال�شيا�شية  امل�شتجدات 

وخل�ص  والعربي  والفل�شطيني  املحلي 

اىل املوقف التايل

على ال�سعيد املحلي:

ك��ل  اأن  الئ����ت����الف  اع���ت���رب   _

الجراءات التي اأعلنت عنها احلكومة 

الأزمة  نتائج  من  للتخفيف  كخطوات 

تالم�ص  مل  واملعي�شية  الق��ت�����ش��ادي��ة 

بفتح  املتمثلة  اجل��وه��ري��ة  الق�شايا 

الق�شايا  وخ��ا���ش��ة  ال��ف�����ش��اد  م��ل��ف��ات 

الكربى التي يتداولها النا�ص بعناوينها 

ت�شمل  والتي  فيها  املتورطني  واأ�شماء 

بيعها  مت  وطنية  وموؤ�ش�شات  اأ���ش��ول 

عوائدها  واإه����دار  الأث��م��ان  باأبخ�ص 

املالية، اإ�شافة لق�شايا ا�شتغالل املوقع 

العام  امل��ال  لإه��دار  العامة  والوظيفة 

والإثراء على ح�شاب الوطن واملواطن 

ال���ذي ي��ع��اين م��ن نتائج ه��ذه الأزم���ة 

ال�شيا�شي  للنهج  نتاجًا  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

عليه  ����ش���ارت  ال���ت���ي  والق���ت�������ش���ادي 

فيه  وا�شتمرت  املتعاقبة  احلكومات 

من  كل  وحما�شبة  احلالية،  احلكومة 

تعاقب يف موقع امل�شوؤولية عن ت�شخم 

والرتهان  التبعية  وتكري�ص  املديونية 

وا�شتمرار  الدولية،  املالية  للموؤ�ش�شات 

العجز يف املوازنة العامة للدولة للعام 

يف  دينار  مليار   )1،2( �شجل  وال��ذي 

التي   )2020( للعام  املوازنة  م�شروع 

كل  رغ��م  اأي���ام  قبل  احلكومة  اأقرتها 

هذه الجراءات التي تتحدث عنها.

ويف الق�شايا املبا�شرة التي تالم�ص 

حياة النا�ص وخا�شة الفقراء واأ�شحاب 

اىل  الئ��ت��الف  يدعو  امل��ح��دود  الدخل 

و�شروط  لم���الءات  ال�شتجابة  ع��دم 

امل�شا�ص  بعدم  ال��دويل  النقد  �شندوق 

احلكومة  ويطالب  املبيعات،  ب�شريبة 

�شريبة  من  الأ�شا�شية  ال�شلع  باإعفاء 

الذي  العمل  قانون  وتعديل  املبيعات، 

ي�شلب العمال وال�شغيلة حقوقهم.

_ �شجل الئتالف رف�شه وادانته 

والت�شييق  ال�شيا�شي  العتقال  لنهج 

متار�شه  ال��ذي  العامة  احلريات  على 

والن�شطاء  احلزبيني  على  احلكومة 

من  وع���دد  والإع��الم��ي��ني  ال�شيا�شني 

ال���ن���واب ب��ال��ت��وق��ي��ف وال��ت��ح��وي��ل اىل 

املوقوفني  ع��دد  و�شل  حيث  املحاكم 

واملحكومني حوايل )54( مواطنًا.

ودع���ى الئ���ت���الف اىل وق���ف ه��ذه 

املعتقلني  ع��ن  والإف������راج  ال�شيا�شة 

ال�شيا�شني ورف�شه لرفع احل�شانة عن 

عدد من النواب متهيدًا لتقدميهم اىل 

اىل  املدنيني  حتويل  ووق��ف  املحاكم، 

حمكمة اأمن الدولة.

موقفه  ع��ل��ى  الئ��ت��الف  اأك���د   _

والعار  ال��ذل  معاهدة  باإلغاء  الثابت 

التفاقيات  كل  والغاء  عربة(  )وادي 

الغاز  ا�شترياد  اتفاقية  راأ�شها  وعلى 

توقيعها  مت  التي  امل�شروق  الفل�شطيني 

كل  ورف�����ص  ال�شهيوين،  ال��ك��ي��ان  م��ع 

اأ�شكال التطبيع مع العدو ال�شهيوين، 

ميار�ص  من  كل  اأن  الئ��ت��الف  ويعترب 

العربي  �شعبنا  اإرادة  ميثل  ل  التطبيع 

الأردين ويتنكر لدماء ال�شهداء الذين 

�شقطوا دفاعا عن الأردن وفل�شطني.

على ال�سعيد الفل�سطيني:

ال���ع���دوان  ي���دي���ن الئ���ت���الف   _

على  املتوا�شل  ال�شهيوين  الأمريكي 

مبنح  الفل�شطيني  ال��ع��رب��ي  ال�شعب 

ال�شرعية،  ال�شهيونية  امل�شتوطنات 

وا���ش��ت��م��رار ت��ه��وي��د الأر������ص وال��ق��ت��ل 

وا�شتهداف  البيوت  وه��دم  والعتقال 

الأم����اك����ن امل��ق��د���ش��ة وت���وا����ش���ل ه��ذا 

املحا�شر،  غ��زة  قطاع  على  ال��ع��دوان 

والعتزاز  بالتحية  الئتالف  ويتوجه 

ب��الأ���ش��رى والأ����ش���ريات الأب���ط���ال يف 

ويثمن  ال�شهيوين،  العدو  معتقالت 

القتل  �شيا�شة  مواجهة  يف  ن�شالتهم 

امل��ت��ع��م��د والإه���م���ال ال��ط��ب��ي وال��ق��م��ع 

ويرحم  الإداري،  والتوقيف  والعزل 

احلركة  �شهيد  روح  على  الئ��ت��الف 

الأ�شرية ال�شهيد �شامي اأبو دياك الذي 

بلحمه  ال�شهيوين  يواجه اجلالد  كان 

القاتل  امل��ر���ص  امل��ت��ه��ال��ك م��ن  احل���ي 

مبمار�شة  احلكومة  ومطالبة  اللعني، 

دورها وال�شغط على العدو ال�شهيوين 

اأب��و  �شامي  ال�شهيد  جثمان  لت�شليم 

بالتحية  الئ��ت��الف  وي��ت��وج��ه  دي����اك، 

للرفيقة املنا�شلة خالدة جرار التي مت 

اعتقالها وتوقيفها اإداريا للمرة الثالثة 

والتحية لكل الأ�شريات والأ�شرى الذين 

ي�شجلون ملحمة القيد واحلرية.

على ال�سعيد العربي:  

على  التاأكيد  الئ��ت��الف  يعيد   _

م��وق��ف��ه ب��دع��م امل��ط��ال��ب امل�����ش��روع��ة 

لبنان  يف  خ��رج��ت  ال��ت��ي  للجماهري 

ويف  املقيتة،  للطائفية  رف�شًا  والعراق 

م��واج��ه��ة ق���وى ال��ف�����ش��اد ال��ت��ي دم��رت 

النا�ص اىل  واأو�شلت  البلدين  اقت�شاد 

مقومات  ك��ل  وف��ق��دان  اجل��وع  مرحلة 

الئتالف  ويطالب  الكرمية،  احلياة 

القوى الوطنية احلية يف لبنان والعراق 

ب��ع��دم ال�����ش��م��اح ل��ل��ت��دخ��ل الأج��ن��ب��ي 

ه��ذا  ل���ش��ت��غ��الل  البع�ص  وحم����اولت 

امل�شروعة  واملطالب  ال�شعبي  احلراك 

خلدمة  وحتويله  م�شاره  ع��ن  حلرفه 

يف  ال�شهيوين  الأم��ري��ك��ي  امل�����ش��روع 

قوى  ي�شتهدف  الذي  العربية  املنطقة 

املقاومة واملزيد من التفتيت والتق�شيم 

للواقع العربي.

التطبيع  الئ���ت���الف  ي���دي���ن   _

الر�شمي العربي مع الكيان ال�شهيوين 

العربية  العوا�شم  بع�ص  اأب��واب  وفتح 

اأي  حتت  القاتل  املجرم  الكيان  لهذا 

م�شمى اأو عنوان �شيا�شي اأو اقت�شادي 

على  يدلل  والذي  وريا�شي،  واعالمي 

يعي�شه  الذي  والنهيار  التداعي  حجم 

العربي  الر�شمي  النظام  من  اأط��راف 

املتحالفة مع الإدارة الأمريكية. 

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

ائتالف االأحزاب القومية والي�سارية

ي��دع��و احل��ك��وم��ة اىل ع���دم اال���س��ت��ج��اب��ة الم�����الءات و����س���روط ���س��ن��دوق 

املبيعات �سريبة  م��ن  االأ�سا�سية  ال�سلع  ب��اإع��ف��اء  وي��ط��ال��ب   ال���دويل  النقد 
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امللتقى الوطني للقوى واالحزاب القومية والي�سارية 

تنظم مهرجانا �سيا�سيا مبنا�سبة يوم الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني

  - نظم امللتقى الوطني مهرجانا �شيا�شيا 

املهنية / عمان / وذلك مبنا�شبة  النقابات  يف جممع 

�شارك يف  وقد  الفل�شطيني.  ال�شعب  مع  الت�شامن  يوم 

القومية والي�شارية  املهرجان قيادات وكوادر الحزاب 

واملنظمات  والعمالية  املهنية  النقابات  عن  وممثلون 

يف  الوطني  امللتقى  فروع  وممثلو  والطالبية  الن�شائية 

املحافظات املختلفة.

عبدالقادر  د.  اأداره  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  يف  حت��دث 

حبا�شنه

١ . د . �شعيد ذياب امني عام حزب الوحدة ال�شعبية 

الذي قدم كلمته با�شم امللتقى الوطني

2 . املهند�ص احمد �شمارة الزعبي نقيب املهند�شني

٣ . ال�شيدة اآمنه الزعبي رئي�شة احتاد املراأة الردنية

ال��ربمل��ان  يف  ن��ائ��ب  رم�����ش��ان:  خ��ال��د  املهند�ص   .  4

الردين

اأكدت كلمات امل�شاركني على رف�ص ال�شعب الردين 

ملا ي�شمى ب�شفقة القرن، م�شريين يف الوقت ذاته اىل 

التحديات الكربى التي يواجهها الردن على ال�شعدة 

الداخلية ال�شيا�شية والقت�شادية. كما ادانت الكلمات 

تنتهجها  التي  ال�شهيوين  العدو  مع  التطبيع  �شيا�شات 

بالنتائج  عابئة  غ��ري  الآن  العربية  الن��ظ��م��ة  معظم 

الوخيمة املرتبة على �شيادة الوطان وحرية ال�شعوب.

وحيت الكلمات ال�شعب الفل�شطيني املنا�شل وقدرته 

على موا�شلة الكفاح يف مواجهة العدو املحتل موؤكدين 

ان ل حل لل�شراع العربي ال�شهيوين ال بوحدة ال�شف 

وانتهاج املقاومة بكل ا�شكالها �شد العدو ال�شهيوين.

يف ت�سريح لكتلة الوحدة العمالية

احلكومة تتحمل م�سوؤولية ا�سراب موظفي الثالثة يف الرتبية
العمالية  ال��وح��دة  كتلة  حملت    - خا�س   -   

يف  الثالثة  الفئة  موظفي  جلوء  م�شوؤولية  احلكومة  احلكومة 

وزارة الربية والتعليم املبا�شرة بال�شراب املفتوح عن العمل 

بعد ف�شل املفاو�شات املتعلقة مبطالبهم واملحددة بامل�شاواة يف 

امل�شمى الوظيفي مع موظفي بقية الوزارات من حيث الراتب 

و�شاعات العمل والعطل الر�شمية والعالوات واحلوافز وتطبيق 

نظام اخلدمة املدنية عليهم كما يطالب املوظفون زيادة على 

الراتب ال�شا�شي مبقدار ١00 دينار و�شمولهم باملكرمة امللكية 

وتثبيت  باملعلمني  ا�شوة  الربية  يف  العاملني  بابناء  اخلا�شة 

وبادراج  عمله  طبيعة  ح�شب  موظف  لكل  الوظيفية  امل�شميات 

امل�شميات �شمن املهن اخلطرة وب�شرف عالوة خطورة العمل 

وتعيني موظفني جدد من الفئة الثالثة ل�شد النق�ص احلا�شل 

 ٧ العمل اىل  بتخفي�ص �شاعات  العمل عليهم  وتخفيف �شغط 

�شاعات ابتداء من العام املقبل.

عن  املفو�شة  اللجنة  بها  تقدمت  قد  املطالب  هذه  وكانت 

مع  التفاو�ص  وجرى  اجلاري  الثاين  ت�شرين  وبداية  العاملني 

نائب امني عام وزارة الربية الذي اكد تفهمهم ملطالبهم واكد 

بان وزارته �شرفعها لرئا�شة الوزراء لدرا�شتها.

وبالفعل اوعز رئي�ص الوزراء بدرا�شة مطالبهم.

القانون  كفله  م�شروع  حق  ال�شراب  ان  الكتلة  واعتربت 

نظر  للفت  و�شيلة  هو  ما  بقدر  هدفا  لي�ص  انه  ال  والد�شتور 

متهيدا  حولها  التفاو�ص  ثمة  ومن  ملطالبهم  العنية  اجلهات 

لتلبيتها.

ت�سوير يو�سف الغزاوي
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ويطلبون  يعت�سمون  املكفوفون  •الطلبة 
تو�سيلهم للمدار�س 

ن��ف��ذ ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ط��ل��ب��ة امل��ك��ف��وف��ني وقفه 

الربية  وزارة  ام��ام  املا�شي  اخلمي�ص  احتجاجية 

�شائقي  اعت�شام  ق�شية  بحل  للمطالبة  والتعليم 

الربية لتعذر و�شول ابنائهم اىل املدر�شة طيلة فرة 

العملية  ع��ن  وانقطاعهم  ال���ش��راب 

التدري�شية .

الطلبة  امور  اولياء  احدى  وقالت 

اإن ا�شراب ال�شائقني �شكل عبئا على 

اىل  ابنائهم  لتو�شيل  الطلبة  ذوي 

لتغيبهم  اخرين  وا�شطرار  املدر�شة 

نقل  و�شيلة  وجود  لعدم  الدرا�شة  عن 

منا�شبة لهم .

املعنية  انه على اجلهات  وا�شافت 

كي  ال�شائقني  ملطالب  ح��اًل  جت��د  ان 

م�شرية   ، ابنائهم  على  �شرر   يقع  ل 

الثانوية  ان هناك عدد منهم يف  اىل 

يوقع  الدرا�شة  عن  وتغيبهم  العامه 

ال�شرر عليهم .

ي�شار اىل ان �شائقي وزارة الربية والتعليم  نفذوا 

ا�شرابا مفتوحا يف كافة حمافظات اململكة للمطالبة 

املعي�شية  املتدنية وحت�شني ظروفهم  رواتبهم  بتعديل 

ا�شوة بغريهم من ال�شائقني يف الوزارات الخرى

* جمال�س االمناء تتجاوز �سالحياتها يف 

اجلامعات 

بال�شتقالة  الها�شمية  - هدد عمداء يف اجلامعة 

ب�شبب قيام جمل�ص الأمناء باجراء ت�شكيالت ادارية 

يف  عليها  املن�شو�ص  �شالحياته  ذل��ك  يف  متجاوزا 

�شالحياته  جت��اوز  قد  املجل�ص  ان   معتربا  القانون، 

باقالة نائب الرئي�ص.

وال��ع��م��داء  ون��واب��ه��م  اجل��ام��ع��ات  روؤ���ش��اء  وي�شكو 

وا�شاتذة اجلامعات من التدخالت اليومية يف �شوؤون 

مكا�شب  على  للح�شول  وال�شتثمارات  التعيينات 

ا�شحاب  المناء، مطالبني  باع�شاء جمال�ص  خا�شة 

اع�شاء  يد  لكف  الم��ن��اء  جمال�ص  وروؤ���ش��اء  ال��ق��رار 

جمال�ص المناء عن التدخل يف �شيا�شة عمل اجلامعات 

وعدم قبول ال�شغوط اليومية عرب الهواتف واحل�شور 

وعمداء  ونوابهم  اجلامعات  روؤ�شاء  ملكاتب  �شخ�شيا 

الكليات للبحث عن مكا�شب ملحا�شيبهم واأقاربهم .

وطالبوا بتعزيز ا�شتقاللية القرار الكادميي وان 

قراراتها  اتخاذ  يف  احلركة  حرية  للجامعات  يرك 

على  اجل��ام��ع��ات  تعي�ص  ان  ل  ق��ي��ادات��ه��ا  وتعيينات 

�شغوطات ل متت للواقع العلمي والكادميي ب�شلة. 

حتت  االوكرانية  اجلامعات  • طالب 
التهديد بالف�سل.  

للطلبة  م��ي��دان��ي��ة  اح��ت��ج��اج��ات وحت���رك���ات  ب��ع��د 

الردنيني املهددين بالف�شل من اجلامعات الوكرانية  

اخلمي�ص  التلهوين  ب�شام  الدكتور  العدل  وزير  بحث 

هانا  الوكرانية  والعلوم  الربية  وزي��رة  مع  املا�شي 

نوفو�شاد اثناء زيارته اىل جمهوريه اوكرانيا او�شاع 

الطلبه الردنيني و�شبل حل امل�شاكل التي يعاين منها 

يف  العامة  الثانوية  �شهادة  على  احلا�شلني  الطلبة 

املدار�ص العربية املوجودة على الرا�شي الوكرانية.

ملفات  جميع  بدرا�شه  نوفو�شاد  الوزيرة  ووعدت 

الطلبه مع اجلهات ذات العالقه يف اوكرانيا وحماولة 

العمل على ايجاد احللول املنا�شبه لهذه امل�شاكل .

 500 من  اكرث  مت�ص  الق�شية  هذه  ان  اىل  وي�شار 

ا�شراطات  ب�شبب  بالف�شل  مهددين  اردنيا  طالبا 

وزارة التعليم مبعادلة �شهادة الثانوية العامة

�ستوية  دورة  عقد  ترف�س  الرتبية  •وزارة 
وتعطي فر�سة للخريجني قبل عام ٢٠17 .

التوجيهى  وطلبة  الم��ور  اول��ي��اء  مطالبات  رغ��م 

والهيئات الطالبية لوزارة الربية بعقد 

وزارة  جتاهلت  للتوجيهي  �شتوية  دورة 

الربية هذه املطالب واعلنت بدء عملية 

لمتحان  ال����ش���راك  ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي 

�شهادة الثانوية العامة التوجيهي للعام 

الدرا�شي احلايل 2020 يف �شهر �شباط 

ويقدر عدد الطلبة الذين يحق لهم 

الثانوية  �شهادة  امتحان  يف  اللتحاق 

وطالبة  طالب  األ��ف   ١50 بنحو  العامة 

من خمتلف الفروع الأكادميية واملهنية.

و�شمحت الوزارة لطلبة الأعوام من 

البالغ  القدمية  اخلطة  طلبة  من   )20١٧  -  2005(

عددهم ٧4١٣ طالبًا وطالبة يف جميع الفروع والذين 

خم�شة  يف  امل�شتكملني  غ��ري  م��ن  حقهم  ا�شتنفدوا 

مباحث فما دون، التقدم لالمتحان لعام 2020.

وتاأتي هذه اخلطوة، بح�شب الوزارة، حر�شًا منها 

اأن يتقدموا  على منح الطلبة فر�شة اأخرى، �شريطة 

)نظام   20١8 لعام  الدرا�شية  اخلطة  مباحث  يف 

لطبعتي  املعتمدة  واملناهج  الكتب  ووفق  الف�شلني(، 

عام 20١8 و20١٩.

ويتقدم طلبة الثانوية العامة )التوجيهي( لنظام 

الدورة الواحدة واملقرر عقدها نهاية �شهر حزيران 

نتائج  اإعالن  بعد  تكميلية  دورة  تليها  اأن  على  املقبل 

�شهادة الثانوية العامة.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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م�سروع تاأهيل جممع عمان يف اإربد يلحق ال�سرر مبئات 

االأ�سر وبلدية اربد تتهرب من امل�سوؤولية... 
  -  اربد -  م�شى اكرث من ثالث �شنوات 

لعدد  نقل  ومكاتب  جتارية  حمال  ا�شحاب  ي��زال  ول 

يف  اجلديد  عمان  جممع  على  العاملة  اخلطوط  من 

اربد البلدية واملواطنني يذوقون الأمرين جراء اعمال 

عمان اجلديد حيث  �شفريات جممع  ملنطقة  التاأهيل 

التي  اخل�شائر  عن  بتعوي�شهم  يطالبون  يوميا  باتوا 

حلقت بهم جراء التاخر باجناز م�شروع اعادة تاهيل 

�شنوات  ث��الث  منذ  به  بو�شر  ال��ذي  املجمع  وتو�شعة 

تعر�ص  جانب  من  كبرية  معاناة  وا�شرهم  وتكبدوا 

بع�شهم لقطع ارزاقهم نتيجة لتوقف العمل واملعيقات 

ت�شببت  اخر  جانب  ومن  ال��رزق  يف  يواجهونها  التي 

ال�شرر  ب��احل��اق  املجمع  تاهيل  واع���ادة  احل��ف��ري��ات 

اعاقة  عن  ع��دا  واحلفريات  املركبات  من  بالعديد 

امل�شتخدمني  واملوظفني  والطالب  املواطنيني  حركة 

للمجمع. 

ا�شتياءهم  التاأهيل  اعمال  من  املت�شررون  وابدى 

هاين  بني  ح�شني  املهند�ص  ارب��د  بلدية  رئي�ص  م��ن 

امل�شتاجرة  املحال  اجور  من  باعفائهم  وعدهم  الذي 

حتى  الفائتة  ال��ف��رة  ع��ن  الرخي�ص  ر���ش��وم  وم��ن 

اجن���از امل�����ش��روع ب��ال��ك��ام��ل، ال ان��ه ت��ه��رب م��ن هذه 

البلدية  ان  ، م�شريين اىل  تعبريهم  الوعود على حد 

امتنعت عن دفع التعوي�ص الالزم وامل�شتحق لهم عن 

ويقول احمد حممد  بهم.  التي حلقت  ال�شرار  كافة 

ونقل  ترحيل  مت  ان  لالأهايل  املت�شررين  التجار  احد 

البا�شات خلارج املجمع  ت�شبب ب�شررهم ب�شكل كبري 

بلدية  قبل  من  م�شتاجرين  املحال  ا�شحاب  ان  مبينا 

دينار  الف   4 ال  تقارب  �شنوية  بعقود  الكربى  اربد 

والن لي�ص لديهم قدرة على تامني هذه الجور يف ظل 

�شري  بطء  ان  وا�شاف  احلا�شلة  وال�شكالت  الو�شع 

العمل ت�شبب بحركة �شرائية معدومة نتيجة العمال 

يف  ت�شطف  والتي  املجمع  خلارج  البا�شات  وترحيل 

ال�شوارع اخلارجية منوها اىل انه كان يبيع يوميا باكرث 

من 200 دينار اما الن ونتيجة ال�شباب ال�شابقة فان 

مبيعاته ل تزيد عن ١0 دنانري وان حال بقية املحال 

هذه  ظ��ل  يف  خا�شة  ك��ث��ريا  عنه  يختلف  ل  الخ���رى 

الظروف املعي�شية ال�شعبة وك�شاد ال�شوق التجاري. 

كما ي�شكو طالب اجلامعات واملوظفون من اعاقة 

املكرهة  عن  ع��دا  اعمالهم  عن  وتعطلهم  حركتهم 

بحلول  خا�شة  اجلميع  يواججهها  ال��ت��ي  ال�شحية 

طينية  م�شتنقعات  اىل  املجمع  وحتول  ال�شتاء  ف�شل 

من  ال�شحي  ال�شرف  مياه  في�شان  ذلك  اىل  ا�شف 

والمان  احلرا�شة  بتوفر  طالبوا  حيث  اآخر  اىل  حني 

والنارة للمجمع واعادة تاأهيله بكل م�شداقية وعدم 

خم�ش�شات  وج���ود  ع��دم  بحجة  ب��اجن��ازه  ال��ت��اأخ��ر 

بخطورة  امل�شروع  يف  العمل  يت�شبب  ذلك  اىل  مالية. 

امل�شروع  تنفيذ  يف  والعاملني  املواطنني  �شالمة  على 

من خالل عدم توفر �شروط المان وال�شالمة العامة 

اخلطرية  الكهرباء  اعمدة  وجود  ظل  يف  خا�شة  فيه 

والتي ي�شطرون للتعامل معها اثناء عملية البناء علما 

تعر�ص  الوقت  ه��ذا  مثل  يف  املا�شي  ال�شتاء  يف  باأنه 

احد العاملني ل�شعقة كهرباء اثناء العمل ت�شببت يف 

وفاته وتهرب اجلميع من م�شوؤولية ذلك. وعليه يهدد 

كافة املت�شررين بتنفيذ ا�شراب عن العمل واعت�شام 

احتجاجي امام مبنى حمافظة اربد للمطالبة بالزام 

بلدية اربد بتنفيذ وعودها لهم وان�شافهم وتعوي�شهم 

يكبدهم  ال���ذي  امل�����ش��روع  ه��ذا  تنفيذ  م��ن  والن��ت��ه��اء 

اكرث من  اربد ويف  بلدية  و من جهتها  يومية.  معاناة 

انها  بلديتها  رئي�ص  ل�شان  توؤكد على  ت�شريح �شحفي 

مل تقدم وعودا للمت�شررين بتعوي�شهم امنا وعدتهم 

والت�شوية  الدفع  اجراءات  بت�شهيل  مب�شاعدتهم فقط 

باق�شاط  عليهم  ال��ذمم  وت�شديد  البلدية  مع  املادية 

هذا  خالل  امل�شروع  اعمال  باجناز  تعهدها  جم��ددة 

ال�شيف الأمر الذي مل يروق للمت�شررين واكدوا على 

معلقني  ان�شافهم  يتم  حتى  احتجاجهم  يف  م�شيهم 

ال�شتاء  وجاء  ال�شيف  انتهى  باأن  ا�شتهزائية  بطريقة 

ول يزال و�شع املجمع من �شيء اىل ا�شواأ....

قبل وبعد العالن عن اجناز وطرح م�شروع 

وق��ان��ون   2020 ل�شنة  العامة  امل��وازن��ة  ق��ان��ون 

اف��رط  امل�شتقلة  العامة  املوؤ�ش�شات  م��وازن��ات 

وتكرار  ماليته يف اطالق  ووزير  الوزراء  رئي�ص 

ل�شرائح  تطمني  حم��اول��ة  او  تعهد  م��ن  اك��رث 

�شرائب  لفر�ص  احلكومة  نية  بعدم  املواطنني 

ا�شافيا  م�شدرا  ح�شيلتها  لتكون  م�شتحدثة 

ليرادات املوازنة العتيدة لل�شنة املالية القادمة 

.)2020(

ال ترحيب بل ت�ساوؤل وا�ستغراب
ب�شراحة مل نرحب ومل ن�شتقبل بارتياح او قبول لهكذا وعود وتعهدات 

مكرورة بعدم فر�ص �شرائب جديدة لنها لي�شت يف مو�شعها، ولأنه مل يبق 

اي �شريبة اور�شم معروف مل يتم فر�شه يف املنظومة ال�شريبية الردنية 

ر�شوم و�شرائب مب�شميات م�شللة من  وتطبيق  ابتداع  القائمة اىل جانب 

�شبق  وتعهدات م�شابهة  الوقود” ا�شافة اىل كون وعود  ا�شعار  “فرق  نوع 

العالن عنها مت وبدون ان يرف اجلفن ملطلقها جرى تقزميها او الراجع 

عنها بطريقة او اخرى معلنة او غري مبا�شرة.

توجه حكومي م�سترت
لرفع ن�سب �سرائب قائمة

يف ت�شريحات وتعهدات لرئي�ص الوزراء ووزير املالية يف اكرث من لقاء 

ومنتدى، مل يرد اي ذكر او تاأكيد بانه لن يتم زيادة )رفع( تثقيل �شرائب 

اي��رادات  بنود  يف  وانعكا�شاته  منها  الي��راد  لزيادة  قائمة  مبا�شرة  غري 

املوازنة املقبلة ل�شنة 2020 .

ولكن وبدون ان تظهر بو�شوح نية او رغبة حكومية معلنة بو�شوح لرفع 

ال�شتنتاج  ميكننا  القادمة،  ال�شنة  يف  املبيعات  �شريبة  ن�شب  )لزيادة( 

ب�شهولة بدقة و�شحة ذلك من خالل ت�شريح لوزير املالية من�شور ت�شمن 

توقعه بانه من املنتظر ان ترتفع ح�شيلة اليراد من �شريبة املبيعات يف 

املالية  ال�شنة  يف  عليه  كان  عما   )٪1٧،٦( بن�شبة  اجلديدة  املوازنة  فرة 

�شنة 20١٩!!

قطع الطريق على املطالبة بتخفي�س �سريبي
او�شع  قبل  من  بالتاأكيد  واردا  لي�ص  جديدة  �شرائب  بفر�ص  القبول 

الفعاليات ال�شيا�شية والجتماعية من احزاب ونقابات وجمعيات واحتادات 

بالتهليل  الكتفاء  او  الرف�ص  بهذا  يكتفي  ل  اي�شا  معظمها  ولكن  متعددة 

اي�شا  وتكافح  تنا�شل  انها  بل  بعدم فر�شها  بالتعهد احلكومي  والرحيب 

ال�شريبية  املنظومة  مكونات  من  العديد  يف  وا�شعة  تخفي�شات  اجل  من 

الردنية، وب�شكل خا�ص يف ن�شب وتطبيقات �شريبة املبيعات التي ا�شتمرت 

يف التورم وبدون توقف منذ فر�شها يف القانون رقم )٦( ل�شنة ١٩٩4 ول 

ت�شوهات  يف  رئي�شيا  �شببا  التطبيق  ويف  امل�شمون  يف  كانت  والتي   ، تزال 

وازم��ات  لتباطوؤ  وم��دخ��ال  جهة،  م��ن  و�شيا�شية  اجتماعية  واخ��ت��اللت 

اليها  ال�شارة  يجب    التي  واملفارقة  اخرى،  متعددة من جهة  اقت�شادية 

وتو�شيحها تت�شل بو�شول متو�شط ح�شيلة اليراد منها قاربت )٦٩٪( من 

اجمايل اليرادات ال�شريبية الردنية مقابل ن�شب تقارب )22٪( لاليراد 

اجمايل  اىل  من�شوبة  اجتماعيا  والعادلة  الت�شاعدية  الدخل  �شريبة  من 

اليرادات الكلية.

وعود حكومية بعدم فر�س �سرائب جديدة!!

اأحمد النمري

م�ساركة عزاء

ينعي حزب ال�سعب الدميقراطي االأردين “ح�شد”

 فرع االأغوار

 وفاة الرفيق علي �سليم عنيزان الرياحنة

 ابو حممد ع�سو  جلنة فرع االأغوار زوج الرفيقة 

ف�سية، للرفيق الفقيد الرحمة وللرفيقة ام حممد 

واالأبناء االأعزاء وذوي الفقيد ح�سن البقاء

م�ساركة عزاء

يتقدم حزب ال�سعب الدميقراطي االردين ح�سد /  

فرع جر�س

  باأحر م�ساعر العزاء واملوا�ساة بوفاة

 املرحومة �سفيعة حممد ابو اخلر اأم �سادي
 زوجة الرفيق ح�سن يون�س العزة

 وي�ساطرون اآل العزة الكرام اأحزانهم

 للفقيدة الرحمة  ولهم جميل ال�سرب وال�سلوان.
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اللجنة  رئي�س   / عبيدات    ذوق��ان 
اال�ست�سارية باملركز الوطني للمناهج 

املركز الوطني للمناهج م�ستقل �سكال

يدور جدل وا�شع يف جمتمعنا حول طبيعة 

يف  احل��ق  �شاحب  وم��ن  املدر�شية،  املناهج 

ق��راره��ا  ال��دول��ة  وق��د ح�شمت  اإ���ش��داره��ا. 

عن  �شكاًل  م�شتقل  وطني  مركز  بتاأ�شي�ص 

بها  مرتبط  ولكنه  والتعليم.  الربية  وزارة 

يجب  الوطني  املركز  ينتجه  ما  فكل  متامًا. 

الربية  وجمل�ص  الربية،  وزارة  من  ُيّقر  اأن 

املفارقات  ومن  الربية.  وزير  يراأ�شه  الذي 

الأخالقية اأن وزير الربية والتعليم هو نائب 

يعني  وهذا  للمناهج.  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص 

اأن رئي�ص املجل�ص الأعلى يراأ�ص وزير الربية 

اإنتاج املناهج، ليعود وزير الربية  يف عملية 

لهذه  وميكن   !! لإق��راره��ا  م�شوؤول  اأعلى  هو 

األ تكون خطرية م�شمونًا، يف حال  املفارقة 

اأما  الوزير،  الأعلى مع  املجل�ص  اتفاق رئي�ص 

اإذا اختلفا، فاإن الوزير قادر على اإبطال عمل 

املجل�ص، وبذلك يجب تعديل نظام املجل�ص، 

واإل �شتبقى فر�ص ال�شراع وال�شياع موجودة. 

فرئي�ص املجل�ص الأعلى حاليًا مرتبط برئي�ص 

الذي  الربية  بوزير  ولكنه مرتبط  ال��وزراء، 

�شيكون قادرًا على اإحداث �شراع يف املجل�ص 

بتعديل  ك��ث��ريون  ط��ال��ب  للمناهج.  الأع��ل��ى 

النظام، ولكن مل يتّم ذلك !! 

اأن يف  فهي  قانونيًا،  الثانية  امل�شكلة  اأما   

تنفيذيًا،  جمل�شًا  للمناهج  الوطني  املركز 

يعملون متطوعني،  اأ�شخا�ص  �شتة  مكونًا من 

ول يتقا�شون اأجورًا. وهذا الو�شع يعني اأنك 

ل ت�شتطيع حما�شبة متطوع على تق�شريه اأو 

اإعطاء جزء   اأو حتى على عدم  عدم جّديته 

�شمن وقته ال�شخ�شي مل�شاألة املناهج. 

املهم، تكون جمل�ص املناهج _التنفيذي 

م��ن ث���الث م���دي���رات مل���دار����ص )م��دي��رت��ان 

ومن  مبدار�شهن.  ج��دًا  من�شغالت  ومدير( 

املعروف اأن اأي مدير، حتى ملدر�شة ابتدائية 

ي�شتطيع  ول  وق��ت��ه،  مي��ت��ل��ك  ل  ح��ك��وم��ي��ة، 

يف  يوجد  كما   !! مدر�شته  عن  حلظة  الغفلة 

جامعيني،  اأ�شاتذة  ثالثة  التنفيذي  املجل�ص 

ي�شكون كزمالئهم من كرثة الأعباء البحثية 

 !! اجلامعي  التدري�ص  ومتاعب  اجلامعية، 

وقت  تخ�شي�ص  لهم  ميكن  ل  وباخت�شار 

لعمل تطوعي !! ثم ملاذا يكون مراجعة بحث 

تطوير  عمل  ويكون  م��اأج��ورًا،  اجلامعات  يف 

املناهج تطوعًا اأي عبقرية قانونية هذه؟

يعد  ال��ذي   _ التنفيذي  املجل�ص  اإذن 

اأهمية  القرارات  اأكرث  مناهجنا _ ويتخذ 

هو جمل�ص متطوعني فح�شب!! بل جمل�ص من 

الوظيفية.  اأعمالهم  لإدارة  وقتًا  ميتلكون  ل 

افر�شنا  ل��و  حتى  ذل��ك،  م��ن  نتوقع  ف��م��اذا 

اأنهم خرباء يف املناهج؟  

من اأين نبداأ  

املناهج  تطوير  عملية  اأن  امل�شلمات  من 

درا�شة  م��ن  ت��ب��داأ  تطوير،  عملية  _ك���اأي 

مربرات  ل�شتقاق  ونواق�شه  مزاياه  الواقع: 

حتى  اأو  املناهج  تغيري  يف  اجل��دي��د  العمل 

تطويرها. 

املناهج  درا�شة  تعني:  الواقع  درا�شة  اإن 

الطلبة  وحاجات  املعلم  وامكانات  ال�شابقة، 

قاعدة  اىل  بحاجة  نحن  املجتمع!  وحاجات 

يفوق  ا���ش��الح  ك��ل  ب��ه��ا:  م��ع��رف  اأ�شا�شية 

فاملعلم  غر�شه.  ي��وؤدي  لن  املعلم،  اإمكانات 

�شقف الإ�شالح. اإل اإذا واكبت اأعمال تطوير 

مبا  مهنيا  املعلمني  تنمية  اأع��م��ال  املناهج، 

يتفق مع فل�شفة املناهج.

تطوير  عمليات  تبداأ  املعلم،  عن  بعيدا 

املناهج من درا�شة حاجات الطلبة وحاجات 

ولهم  حتديات  يواجهون  فالطلبة  املجتمع. 

املناهج  ت��ق��راأ  اأن  الطبيعي  وم��ن  ح��اج��ات، 

على  وت�شاعد  الطلبة،  ح��اج��ات  اجل��دي��دة 

ا�شباعها. 

طبعا ميكن تخمني هذه احلاجات، كاأن نقول: 

م�شكالت العنف والتنمر. • 

بطريقة •  امل�����ش��ك��الت  ح��ل  م���ه���ارات 

رابح-رابج. 

م����ه����ارات احل���ي���اة وال���ربوت���وك���ول • 

والإتيكيت واللياقة. 

مهارات التفكري واإنتاج املعرفة. • 

مهارات التعامل مع البيئة. • 

املتطرف •  الفكر  مواجهة  م��ه��ارات 

والعنف، 

�شحيحًا  التخمني  ي��ك��ون  ق��د  وغ��ريه��ا. 

اأولويات ترتبط  بدرجة ما. ولكنه ل يعطينا 

ما  وهذا  واحلاجات.  الأولويات  بحجم هذه 

املتعلم  حاجات  بعنوان:  علمية  درا�شة  يربر 

واأن  خا�شة  والع�شرين.  احل��ادي  القرن  يف 

عمر املناهج ال�شابقة زاد على خم�شة ع�شر 

عاما، حيث تبدّلت وتغرّيت اأمور عديدة. 

وماذا عن حاجات املجتمع؟

حق  وم��ن  جمتمعية،  موؤ�ش�شة  املدر�شة 

معربة  ���ش��ورة  امل��در���ش��ة  ت��ك��ون  اأن  املجتمع 

حياة  املناهج  تعك�ص  ولذلك  حاجاته،  عن 

وتطلعاته  وحافزه  وتراثه،  وقيمه،  املجتمع، 

معرفة  دون  مناهج  نبني  فكيف  امل�شتقبلية، 

ما يريده املجتمع؟ 

ما •  املجتمع!  �شائع يف  هناك خطاب 

موقفنا منه؟ 

ما •  املجتمع!  للمراأة يف  هناك �شورة 

موقفنا منها؟ 

ال�شلبي: •  ال��ق��ي��م  ع�����ش��رات  ه��ن��اك 

ع�����ش��رات احل��ل��ول اخل��اط��ئ��ة: كيف 

تتعامل معها املناهج 

ل��ي�����ش��ت الإج���اب���ة ���ش��ه��ل��ة ع���ن ه��ذه • 

حاجات  درا�شة  فاملطلوب  الأ�شئلة، 

وطنية  ندوة  الأق��ل  على  اأو  املجتمع! 

املجتمع  يف  متعددة  توجهات  ت�شم 

تتفق على مبادئ م�شركة مثل:

املوقف من حقوق الن�شان واملراأة • 

املوقف من احلداثة • 

املوقف من الآخر• 

نوع الهوية ومدى املواطنة • 

........ الخ 

فاملناهج ل تفر�ص على فئة، ول ت�شكلها 

الأغلبية، بل توافق وطني جمتمعي.

املدر�شة،  دور  على  الت��ف��اق  يجب  كما 

وثقافتها، وحدودها، ومهامها،

اأم  ال���راث  تنقل  �شاكنة  املدر�شة  فهل 

م�شوؤولة عن تطويره وتثقيفه؟ 

اأم  اأ�شوارها  �شمن  عاملة  املدر�شة  فهل 

طليقة يف املجتمع؟ 

وهل نريد  بناء �شخ�شية املتعلم اأم هويته 

فقط؟ 

ك��ل ه���ذه ال��ع��وام��ل ي��ج��ب اأخ��ذه��ا بعني 

العتبار يف بناء مناهج جديدة. 

مباذا يختلف اجلديد عن القدمي؟

ت��رت��ب��ط الإج���اب���ة ع��ل��ى ه���ذا ال�����ش��وؤال، 

ونتائج  ال�شابقة،  الأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ن  ب��الإج��اب��ة 

الذهني  الع�شف  وج��ل�����ش��ات     ال��درا���ش��ات 

لإنتاج  اط��الق��ًا  معنى  ل  ول��ذل��ك  الوطنية. 

واّل  ال�شابقة،  للكتب  م�شابهة  جديدة  كتب 

كان اجلهد غري �شروري. فالختالفات بني 

اجلديد والقدمي يفر�ص اأن يكون يف: 

ط���ري���ق���ة ع����ر�����ص امل��������ادة وم����دى • 

ومالءمتها ملختلف ذكاءات الطلبة.     

ووزن •  نق�شًا.  اأو  زيادة  املادة؛  حجم 

اأو  زي��ادة  الطلبة  برنامج  يف  امل��ادة 

نق�شًا. 

هي •  وه��ل  الدرا�شية،  امل��ادة  حمتوى 

حقائق تقدم اىل الطلبة اأم مفاهيم 

منها  ويتعلمون  الطلبة،  يناق�شها 

مهارات واجتاهات وقيما!ً 

ه���ل امل�����ادة ���ش��ردي��ة ت��ت��ح��دث اىل • 

الطالب عن ق�شايا واأحداث وقوانني 

م��ادة ح��واري��ة تدمج  اأم  ون��ظ��ري��ات 

ال��ط��ل��ب��ة يف ت��ل��ك ال��ق�����ش��اي��ا! وه��ل 

تتحدث املادة اىل الطلبة اأم معهم؟ 

املعلومات •  حفظ  امل���ادة  ه��دف  ه��ل 

وتذكرها، اأم انتاج املعرفة وتبادلها 

ون�شرها وتطويرها؟

يف •  املدر�شية  المتحانات  ن��وع  وم��ا 

هذه املواد؟ وما حجمها وما كمها؟ 

م��ا اخل���ي���ارات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اىل • 

الطلبة وهل تقدم خيارات؟

ما دور كل من املعلم واملتعلم يف هذا • 

الكتاب؟ وما حجم هذا الدور؟

فرديًا •  الكتاب  الطلبة  �شيتعلم  هل 

ن�����ش��اط��ات زوج��ي��ة  ه��ن��اك  اأن����ه  اأم 

وجمموعية وجمتمعية؟ 

ال��واج��ب��ات •  ال��ك��ت��اب  �شي�شجع  ه��ل 

وما  الواجبات؟  حجم  وما  البيتية؟ 

نوعها، وما طريقة اأدائها؟ 

واأخريًا، ما دور الأهايل يف عمليات • 

ال��ت��دري�����ص وال��واج��ب��ات والإ���ش��راف 

واملتابعة؟ 

ال��ت��ي حت��دد مدى  الأ���ش��ئ��ل��ة  بع�ص  ه��ذه 

اأو  حاجتنا اىل اجلديد. فاإذا كانت اإجابتها 

الكتب  يف  ملا  م�شابهة  الإجابات  هذه  معظم 

القدمية، فال حاجة اإطالقًا لعملية التجديد 

اأو التغيري. 

التجديد  عمليات  تنتهي  اأن  فعاًل  اأخ�شى 

والتطوير اىل نبيذ عتيق يف زجاجات جديدة 

وهذا  اأكرب،  جهدًا  يحتاج  املناهج  تطوير   !!

���ش��رط عدم  م��ن اجل��م��ي��ع،  اجل��ه��د مطلوب 

عن  اإجابات  لفر�ص  عقائدية  ق�شايا  تدخل 

الأ�شئلة ال�شابقة !! 

متطلبات تطوير املناهج املدر�سية
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املوازنة  قانون  م�شروع  يوؤ�شر   - خا�س   �  

ان   2020 املالية  لل�شنة  احلكومية  والوحدات  املركزية 

غري  واخلارجي  الداخلي  لالقرا�ص  �شتتجه  احلكومة 

املرتبة  والقت�شادية  املالية  ال�شلبية  ب��الآث��ار  عابئة 

التقديرية جراء  عليها وذلك لتغطية عجوزات املوازنة 

التو�شع يف النفقات مبا ن�شبته ٧،٦٪ او ما مقداره 8٣١ 

يف  ورد  وكما   .  20١٩ العام  م��وازن��ة  عن  دينار  مليون 

يقارب  مبا  يقدر  ال�شايف  العجز  فان  املوازنة  م�شروع 

٤٦ مليون دينار بعد اعادة التقدير لنخفا�ص اليرادات 

على  ال�شريبة  اي��رادات  قيمة  تراجع  ج��راء  ال�شريبية 

ال�شلع واخلدمات بحوايل ٥،٥٪ او ما مقداره ٩٧ مليون 

الدخول  لتدين  ال�شرائية  القوة  انخف�شت  فقد   . دينار 

والرب��اح  الدخل  على  ال�شريبية  الي��رادات  ترتفع  ومل 

ال�شريبية عليها ال ما  التو�شعة  رغم 

يقارب ٧٩ مليون دينار مما يوؤ�شر ان 

التو�شعة يف النفقات ل يقابلها زيادة 

يف اليرادات بح�شب الرقام الن�شبية 

موازنة  العجوزات يف  باأن  توؤ�شر  التي 

 20١٩ ع���ج���وزات  ���ش��ت��ت��ج��اوز   2020

واملقدرة بحوايل ٦٤٧ مليون دينار مبا 

حوايل  اىل  دينار  مليون   8٣١ يقارب 

مليار وربع دينار .  وهكذا فاإن ن�شبة 

�شرتفع  والداخلي  اخلارجي  الدين 

اىل الناجت املحلي اىل ما ن�شبته ٩٩٪ 

كما �شريتفع الدين العام اىل 

لرفع  دينار  مليار   ٣١ يقارب  ما 

بذلك من موازنة خدمة الدين العام 

هكذا  م��ل��ي��ار.   1،٣٥ ي��ق��ارب  م��ا  اىل 

عاما  العامة  املوازنة  موارد  ت�شتنزف 

بعد عام وبن�شبة اعلى من معدلت النمو يف الناجت املحلي 

حيث بلغ معدل منو الناجت املحلي با�شعار ال�شوق الثابتة 

20١٩ مقابل  العام  الوىل من  ال�شهر  ال�شتة  1،٨٪ يف 

2،2٪ عن الفرة ذاتها يف العام 20١8 حيث ارتفع اىل 

ما قيمته ٦٠٠ مليون دينار بالرقام القيا�شية بانخفا�ص 

عن قيمة القرو�ص ما يقارب ١50 مليون دينار.

 املوازنة غر مرتبطة مبتغرات 

االقت�ساد الكلي

يف  النفقات  ل�شبط  احلكومة  تتجه  ان  م��ن  وب��دل 

�شمن  احلكومية  ال��وح��دات  ودم��ج  امل��رك��زي��ة  امل��وازن��ة 

وزاراتها فقد رفعت موازنة النفقات بن�شبة ٧،٨٪ لت�شل 

وب��دل م��ن اع��ادة   . ي��ق��ارب 11،٣ مليار دي��ن��ار  اىل م��ا 

القت�شاد  مبتغريات  احلالية  املوازنة  ورب��ط  املراجعة 

الكلي م�شت احلكومة يف منهجها القائم على القرا�ص  

بالآثار  عابئة  غري  امل��ايل  الت�شحيح  بربنامج  التزاما 

املالية والقت�شادية املرتبة عليها ومن ارتفاع يف ن�شبة 

الفقر والبطالة جراء انخفا�ص ن�شبة النمو من 2،2 ٪ 

النفقات وما ترتب عليها  التو�شعة يف  اىل 1،٨٪ برغم 

فقد  املراجعة  اع��ادة  من  وب��دل  �شريبية.  تو�شعة  من 

ذهبت احلكومة يف تو�شعة ا�شافية يف النفقات �شيرتب 

عليها زيادة يف ال�شرائب غري املبا�شرة ورفع الدعم عن 

دخول  لت�شتنزف  املحروقات  ا�شعار  ورفع  املياه  فاتورة 

العاملني باأجر لت�شعف اآليات القت�شاد الكلي لنخفا�ص 

الطلب على ال�شلع ال�شا�شية لعتماد اليرادات العامة 

 ٪٦٣ ن�شبته  ما  ت�شكل  التي  ال�شريبية  الي��رادات  على 

 ٪٦1 ن�شبته  ما  ال�شلع  على  املبيعات  �شريبة  ت�شتحوذ 

منها. هذه هي تلك ال�شيا�شات املالية التي ا�شهمت يف 

النكما�ص القت�شادي.

بالنفقات  واملتعلقة  للموازنة  املقررة  الرق��ام  ان   �

تتعاك�ص مع اخلطاب املعلن برفع معدلت النمو وحتفيز 

ال�شتثمار وما يرتب عليه من تخفي�ص معدلت البطالة 

الف فر�شة   ٣0 بتوفري  القطاع اخلا�ص  بالت�شاركية مع 

ن�شبته  البطالة عند ما  ن�شبة  تثبيت  ان  �شنويا مع  عمل 

1٩،٥٪ وجتنب ارتفاعات ا�شافية تتطلب توفري ما يقل 

عن ٧0 الف فر�شة عمل ومراعاة التخ�ش�شات العلمية 

من خريجي اجلامعات.

� فابرز الفر�شيات يف تقرير املوازنة رفع خم�ش�شات 

والوحدات  املركزية  املوازنتني  يف  الراأ�شمالية  النفقات 

مع  مقارنة  دينار  مليار   1،٩ مقداره  ما  اىل  احلكومية 

فيه  انخف�شت  ال��ذي  احل��ايل  للعام  دينار  مليار   1،٥

4 نقاط من 2،2 اىل 1،٨ ليتبني ان هناك  ن�شبة النمو 

تو�شعا ا�شافيا يف النفقات اجلارية ب� ٣٣١ مليون دينار 

عن موازنة 20١٩ وهذه التو�شعة يف النفقات لن تغطي 

املتقاعدين  زيادة  وكلفة  للمعلمني  الزيادة  كلفة  تو�شعة 

فوائد  بتغطية  عليها  بالتعويل  بالك  فما  الع�شكريني 

النقدي  الدعم  تغطية  او  واخل��ارج��ي  الداخلي  الدين 

مل�شتحقيه وخم�ش�شات �شبكة المان الجتماعي؟؟؟

ما  ت�شكل   2020 املالية  لل�شنة  اجل��اري��ة  النفقات 

ت�شكل  فيما  املركزية  النفقات  اجمايل  85٪ من  ن�شبته 

النفقات الراأ�شمالية ما ن�شبته ١5٪ لتزيد خم�ش�شات 

والوحدات  املركزية  املوازنتني  يف  الراأ�شمالية  النفقات 

احلكومية ما يقارب 400 مليون ولت�شل اىل ما يقارب 

1،٩ مليار دينار مقارنة ملا كانت عليه يف 

مليار   1،٥ بحوايل  مقدرة   20١٩ العام 

دي��ن��ار وه���ذه ال���زي���ادة امل��ق��درة ب��ح��وايل 

حتفيز  يف  ت�شهم  ل��ن  دي��ن��ار  مليون   400

توليد فر�ص  الناجت عن  الت�شغيل  او  النمو 

�شت�شتحوذ  التقدير  اع��ادة  ان  بل  العمل 

املفرد  البند  على  اجلارية  النفقات  على 

الراأ�شمالية لتغطية ن�شبة �شئيلة  للنفقات 

بكلفة  املتعلقة  ال�شا�شية  النفقات  م��ن 

واملتقاعدين  املعلمني  رواتب  على  الزيادة 

الع�شكريني و�شبكة الأمان الجتماعي.

على  املفرز  البند  ملوؤ�شرات  ا�شافة   �

املوازنة  توؤكد  العامة  الي���رادات  �شعيد 

على ح�شول عجز ا�شايف بعد امل�شاعدات 

املالية  ال�شنة  ملوازنة  الي���رادات  فقدرت 

2020 مبا يقارب ٩،٨ مليار دينار مقارنة 

للعام  التقدير  اع��ادة  لرق��ام  وفقا  دينار  مليار   ٩،2 ب� 

مقداره  ما  او   ٪٧ ن�شبته  ما  اىل   ترتفع  وهكذا   20١٩

امل�شاعدات  املقدر قبل  العجز  ان  ٦٨٤ مليون دينار اي 

1،٥ مليار دينار مقارنة الفرق بني النفقات 11،٣ مليار 

دينار واليرادات العامة ٩،٨ مليار دينار قبل امل�شاعدات 

املوازنة  تقرير  عليها  بني  التي  ال�شا�شية  فالفر�شيات 

هي زيادة اليرادات املحلية مبا يقارب ٧٣٣ مليون دينار 

او ما ن�شبته 1٩،٥٪ دون الخذ بالعتبار ان منو �شريبة 

املبيعات بحوايل 5٩١ مليون دينار مل يكن منوا طبيعيا 

بل جاء ب�شبب ت�شمني الر�شوم على امل�شتقات النفطية 

�شمن �شريبة املبيعات بعد رفعها بن�شبة 2،٥٪ يف العام 

يف  ا�شهم  ال�شرائية  القوة  انخفا�ص  فاإن  وهكذا   20١٩

تراجع اليرادات ال�شريبية واليرادات غري ال�شريبية 
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املطالبة بتعديالت جوهرية على قانون العمل
التابع  الأردين  العمايل  املر�شد  دع��ا      -    

اإىل  واملعلوماتية  القت�شادية  للدرا�شات  الفينيق  مركز 

اإجراء تعديالت جوهرية على ن�شو�ص قانون العمل تاأخذ 

واملعايري  العامل،  يف  الف�شلى  املمار�شات  العتبار  بعني 

حلقوق  العاملية  ال�شرعة  اىل  بالإ�شافة  للعمل،  الدولية 

على  اج��راوؤه��ا  مت  التي  املخالفات  وت�شويب  الن�شان، 

املبادئ  اأب�شط  فيها  وخالفت  اأ�شهر  ع��دة  قبل  القانون 

واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل.

وقد ا�ستند موقف املر�سد اىل ما يلي :�
جلها  العمل  قانون  على  املقرحة  التعديالت  اأن    �  ١

موؤ�ش�شات  طالبت  ال��ذي  اخلالفية  امل���واد  نطاق  خ��ارج 

باإعادة  واخل���رباء  النقابية  واملنظمات  امل��دين  املجتمع 

الإعالن  مت  التي  التعديالت  غالبية  اأن  كما  فيها،  النظر 

عنها موؤخرا ذهبت باجتاه زيادة �شالحيات وزير العمل 

ممثال عن احلكومة يف العديد من الق�شايا، وخا�شة يف 

�شالحياته بت�شفري العمال غري الأردنيني، والتي يفر�ص 

اداري  بقرار  ولي�ص  الق�شائية،  ال�شلطة  اىل  تنتقل  اأن 

ي�شدره الوزير، اإ�شافة اىل اأن التعديالت اجلديدة على 

على  العقوبات  يف  كبرية  مبالغات  تت�شمن  العمل  قانون 

تنفيذ العديد من املخالفات.

اإدخالها على  ينبغي  اأولوية  تعديالت ذات  �  هناك   2

قانون العمل الأردين منها تعديل املادة )40( من قانون 

العمل واملتعلقة مبدة العقد اجلماعي بحيث ت�شبح �شنتني 

بدل ثالث �شنوات، اذ اأن يف ذلك اجحاف بحق العاملني، 

الكثري  فيها  يتغري  طويلة،  م��دة  �شنوات  ث��الث  اأن  حيث 

من ظروف العمل، اىل جانب اأن يف ذلك تقييد للحق يف 

املفاو�شة اجلماعية للنقابات، مثل :�

حترم  التي   )44( امل��ادة  من  )ب(  الفقرة  تعديل    �

جماعية  مفاو�شات  اجراء  من  العمال”  من  “جمموعة 
مع اأ�شحاب الأعمال يف املوؤ�ش�شات التي يعمل فيها )25( 

عامال فاأكرث، مرتني على الأقل �شنويا.

من   )٩8( امل���ادة  م��ن  )د(  الفقرة  تعديل  ���ش��رورة   �

القانون والتي تت�شمن قيودا على حق العاملني يف ت�شكيل 

ت�شنيف  بو�شع  العمل  ل��وزي��ر  احل��ق  وتعطي  ن��ق��اب��ات، 

لل�شناعات والأن�شطة القت�شادية التي يجوز فيها ت�شكيل 

يف  احلق  معايري  اأب�شط  بذلك  خمالفة  عمالية،  نقابات 

للعهد  وخمالفة  دوليا،  عليها  املتعارف  النقابي  التنظيم 

والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  ال���دويل 

من  جزء  وهو  عاما،   ١2 منذ  الأردن  عليه  �شادق  ال��ذي 

الت�شريعية الأردنية. وكذلك تعديل الفقرة )ه(  املنظومة 

النقابة  موؤ�ش�شو  يكون  اأن  ت�شرط  والتي  املادة )٩8(  من 

اأردنيني، الأمر الذي يعترب متييزا �شد العمال املهاجرين 

بهذا  الف�شلى  واملمار�شات  الدولية،  العمل  معايري  وفق 

اخل�شو�ص.

العام  ل��الحت��اد  ت�شمح  التي   )١00( امل���ادة  تعديل   �

يتعار�ص  للنقابات  موحد  داخلي  نظام  بو�شع  للنقابات 

مع معايري العمل الدولية. وتعديل الفقرة )ب( من املادة 

العمالية  والنقابات  الحت��اد  على  فر�شت  التي   )١0٣(

قبل  م��ن  اأنظمتها  على  ت��ع��دي��الت  اأي���ة  على  امل�����ش��ادق��ة 

ال��وزارة،  يف  العمل  اأ�شحاب  ونقابات  النقابات  م�شجل 

ومي�ص  الدولية  العمل  معايري  مع  جوهريا  يتعار�ص  وهذا 

ا�شتقاللية النقابات.

 � تعديل املادة )11٦( التي منحت وزير العمل �شالحية 

موؤقتة،  اإداري��ة  هيئة  وتعيني  للنقابة  الداري��ة  الهيئة  حل 

واإعادة ال�شالحية لل�شلطة الق�شائية، لأنها تخالف اأب�شط 

قواعد حرية التنظيم النقابي ومعايري العمل الدولية.

 ١20 مقداره  ما  او   ٪٥،٤ بحوايل  باخلدمات  املتعلقة 

مليون دينار.

احلكومة لن تكون قادرة على االقرتا�س 

الداخلي واخلارجي

� توؤكد املعطيات ان املراجعة الثالثة للبنك الدويل مع 

وزارة املالية حول املوؤ�شرات املالية والقت�شادية للفرة 

املنق�شية على التفاق املحدد الذي يغطي ثالثة اعوام 

بالت�شهيل  يغطي حقوقا خا�شة  والذي  العام 2٠1٦  من 

ال���ش��الح  ب��رن��ام��ج  �شمن  دولر  مليون   ٧2٣ ب�شحب 

القت�شادي مل ي�شهم يف خف�ص الدين العام وكذلك فاإن 

اعالن احلكومة عن احلزمتني الوىل والثانية مل ي�شهم 

يف حتفيز النمو مبا يغلق البواب امام اقرا�ص جديد 

الداخلي  الق��را���ص  اىل  احلكومة  جل��وء  ف��اإن  كذلك 

ب�شندات واأذونات حكومية و�شلت اىل م�شتواها العلى 

البنك  ا���ش��دره��ا  التي  والذون����ات  ال�شندات  بو�شول 

بتمويل  احلكومة  تقوم  حيث  احلكومة  ل�شالح  املركزي 

اىل  و�شلت  حيث   20١٩ العام  منذ  بوا�شطتها  عجزها 

عليه  كانت  مبا  مقارنة  دينار  مليار   ٣،٩٧٥ يقارب  ما 

اي  دي��ن��ار  مليار    )  2،٦٥  ( م��ق��دار   20١8 ال��ع��ام  يف 

تخفي�ص  على  تعمل  ان  من  ب��دل   ٪50 بن�شبة  ب��زي��ادة 

يف  اخلا�ص  القطاع  مزاحمة  لتتجنب  الداخلي  الدين 

الت�شهيالت الئتمانية لتحفيز ال�شتثمار وتخفي�ص �شعر 

الفائدة على قرو�ص املواطنني التي ت�شكل ما ن�شبته ٦٦٪ 

القرا�ص  اىل  احلكومة  جلوء  احتمال  اىل  يوؤ�شر  مما 

على  ي��وؤث��ر  الج��ت��م��اع��ي مم��ا  ال�شمان  م��دخ��رات  م��ن 

القرا�ص  ولو�شول  ال�شمان  ل�شتثمارات  املايل  املركز 

مليار   ٤،٥ يناهز  ما  اىل  ال�شمان  اموال  من  احلكومي 

دينار.

ان  يوؤكد   2020 للعام  امل��وازن��ة  قانون  م�شروع  ان   �

احلكومة احلالية ما�شية على نف�ص النهج الذي �شارت 

املايل  الت�شحيح  برنامج  باعتماد  امللقي  حكومة  عليه 

اآليات  وعطل  القت�شادية  الختاللت  من  فاقم  الذي 

اخلروج  فان  وبالتايل  واجلزئي  الكلي  القت�شاد  عمل 

يقوم  وطني  اقت�شادي  موؤمتر  عقد  يتطلب  الزم��ة  من 

باجراح نهج جديد يقوم على ال�شتغالل للموارد املحلية 

وتفعيل القطاعات النتاجية.
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�ش�ؤون اقت�شادية

  - اأحمد النمري

اخلارجية  الردن  جت��ارة  يف  العجز  قيمة  انخفا�ص  رغ��م 

ال�شبعة  ال�شهر  خالل   )٪1٠،2( بن�شبة  التجاري(  )امليزان 

مليون   )٤٦٣٣( اىل  لي�شل   20١٩ �شنة  العام  هذا  من  الوىل 

ال�شلبية  تداعياته  له  كبريا  رقما  ي�شكل  يزال  ل  انه  ال  دينار، 

الوا�شع  العجز  رقم  ت�شكيل  يف  الكبري  تاأثريه  ومنها  املتعددة، 

يف احل�شاب اجلاري الردين الذي هو حم�شلة كافة ن�شاطات 

املدينة والدائنة )املقبو�شات � املدفوعات( الكلية يف القت�شاد 

الكلي.

هذا  من  الوىل  ال�شبعة  ال�شهر  فرة  يف  التجاري  العجز 

العام البالغ )٤٦٣٣( مليون دينار حتقق كمح�شلة للفرق بني 

قيمة م�شتوردات كلية متت خاللها بقيمة )٣2٦٠( مليون دينار.

من  ك��ل  العجز  رق��م  يف  الن��خ��ف��ا���ص  حتقيق  يف  و���ش��اه��م 

ال�شنة  ف��رة  يف   )٪٤،٤( بن�شبة  انخف�شت  التي  امل�شتوردات 

املقابلة  الفرة  يف  واملتحقق  امل�شجل  برقمها  قيا�شا  احلالية 

من ال�شنة ال�شابقة �شنة 20١8، واي�شا �شاهم يف تخفي�ص رقم 

ون�شبة العجز ارتفاع )حت�شن( قيمة ال�شادرات الكلية يف فرة 

فرة  يف  عليه  كانت  عما   )٪٥،1( بن�شبة  احلالية   20١٩ �شنة 

ال�شنة ال�شابقة.

ال�شبعة  ال�شهر  خ��الل  ت��وزع��ت  الكلية  ال�����ش��ادرات  قيمة 

الوىل من هذا العام �شنة 20١٩ بني �شادرات وطنية )ت�شدير 

عن  مرتفعة  دينار   )2٧50( بقيمة  اردنيا(  منتجة  �شادرات 

 ،)٪٥،٥( بن�شبة  ال�شابقة   20١8 �شنة  فرة  يف  املقابل  الرقم 

بقيمة  ا�شتريادها(  �شبق  )�شلع  ت�شديرها  معاد  و���ش��ادرات 

)5١١( مليون دينار، مرتفعة بن�شبة )٣،1٪( عما كانت عليه 

يف الفرة املقابلة من �شنة 20١8.

�شنة  ف��رة  يف  الوطنية  ال�شادرات  رق��م  )زي���ادة(  حت�شن 

العراق  اىل  ال�����ش��ادرات  حت�شن  ا�شا�شا  فيها  �شاهم   20١٩

و�شوريا مع وبعد اعادة اعادة فتح “تفعيل وت�شغيل” معرب جابر 

/ ن�شيب مع �شوريا ومعرب الكرامة طريبيل مع العراق، وقد مت 

جزء من هذا الت�شدير من مواد كانت مراكمه يف امل�شتودعات 

اىل جانب جاذبية التخفي�ص ال�شعري بعد حتقق انخفا�ص يف 

حت�شن  ومع  ت�شديرها،  مت  م��ادة  من  لأك��رث  النتاجية  الكلفة 

التدخالت  معظم  وهزمية  انح�شار  بعد  فيها  العامة  الو�شاع 

العدوانية اخلارجية امللحة وغري امللحة.

امل�����ش��ت��وردات  قيمة  تخفي�ص  يف  �شاهم  اخ���رى  جهة  م��ن 

�شنة  العام  هذا  من  الوىل  ال�شبعة  ال�شهر  فرة  يف  املتحققة 

20١٩ انخفا�ص كمي و�شعري يف بع�ص املواد امل�شتوردة نتيجة 

ن�شاط  يف  م��ت��زاي��د  ت��ب��اط��وؤ  ظ���روف  يف  عليها  الطلب  ت��راج��ع 

القت�شاد الردين، وب�شبب التقلبات املت�شارعة يف ا�شعار النفط 

العدوانية  والعقوبات  ال�شغوط  �شل�شلة  بتاأثري  امل�شتورد  اخلام 

المريكية على اكرث من قطر واكرث من �شعيد.

ن�شبة  يف  مطلوب  حت�شن  اىل  ال���ش��ارة  اي�شا  املفيد  وم��ن 

 )٪٣٧،٦( من  الكلية  للم�شتوردات  الكلية  ال�شادرات  تغطية 

يف فرة �شنة 20١8 اىل )٤1،2٪( ن�شبة التغطية يف فرة �شنة 

20١٩ احلالية.

الردنية  ال�شادرات  ال�شا�شية من جانب  ومن الختاللت 

امل�شدرة،  الردن��ي��ة  وامل��واد  ال�شلع  ع��دد  مبحدودية  يت�شل  ما 

تعدينية  وم���واد  اللب�شة،  ق��ط��اع  ���ش��ادرات  يف  ت��رك��ز  وال��ت��ي 

كيماوية،  وم��واد  ا�شمدة(،   � فو�شفات   � )بوتا�ص  ا�شتخراجية 

كما  وال��ف��واك��ه،  اخل�شار  حما�شيل  ويف  الدوي����ة،  ومنتجات 

يف  اي�شا  يظهر  ت�شديره  يتم  ما  متركز  حمدودية  �شلبية  ان 

حمدودية وثبات ال�شواق اخلارجية الرئي�شة التي يتم الت�شدير 

اليها والتي هي اكرب بكثري ومتيل �شروط التعامل معها وخا�شة 

ال�شعري منها اىل �شاحلها.

باجراء  با�شتمرار  القيام  �شعوبته  ورغ��م  اي�شا  املطلوب 

تت�شمن  التي  امل�شتوردات  جلانب  مف�شلة  تقييمية  متابعات 

مئات / اآلف ال�شلع و�شول اىل “تر�شيد ال�شترياد” واحلد منه 

العجز  نزيف  وقف  اجل  من  كلفته  وتخفي�ص  نوعيته  وحت�شني 

التجاري الكبري او/ وتقلي�شه بقدر المكان.

زيادة يف احتياطي البنك املركزي
من العمالت االجنبية

الردين من  املركزي  البنك  احتياطي  ارتفع رقم )حجم( 

يف  قيمته  كانت  كما  مليون   )١١524( من  الجنبية  العمالت 

 )١22٧2( قيمته  ما  اىل   20١٩ �شنة  بداية   20١8 �شنة  نهاية 

مليون دينار يف نهاية �شهر متوز من العام احلايل 20١٩ )�شبعة 

وبن�شبة  دولر  مليون   )٧48( بحدود  خاللها  وبزيادة  ا�شهر( 

ارتفاع )حت�شن( )٦،٥٪(.

قيمة  ان  وي��وؤك��د  ي�شري  ال���ذي  الرت��ي��اح  ج��ان��ب  اىل  ول��ك��ن 

الحتياطي هذا يكفي لتغطية م�شتوردات الردن ل�شنة او �شبعة 

يقابل  بانه  لتقييم   / القول  اي�شا  يجب  فانه  قادمة  �شهور 

لقيمه / حجم  موازية  ارقاما  املذكور  العمالت  احتياطي  رقم 

مديونية الردن اخلارجية التي ارتفعت بدورها من )١208٧( 

اىل   20١٩ �شنة  ب��داي��ة   /  20١8 �شنة  نهاية  يف  دولر  مليون 

�شنة  العام  نهاية حزيران من هذا  مليون دولر يف   )١2404(

20١٩،وبارتفاع )٣١٧( مليون دولر وبن�شبة ارتفاع )٦،٪2(.

يتاأثر  العمالت  احتياطي  انخفا�ص  او  ارت��ف��اع  ب��ان  علما 

والقرا�ص اخلارجي،  املقدمة  امل�شاعدات  قيمة  بحركة  اي�شا 

حجم  ومب�����ش��ار  ال�شياحة،  امل��غ��رب��ني،وب��ع��ائ��دات  وب��ح��والت 

ومن  اهمية،  اق��ل  اخ��رى  وبعوامل  وامل�شتوردات،  ال�شادرات 

الهمية مبكان ومتطلبات الي�شاح وال�شفافية، ان يتم مراعاة 

التو�شع يف ن�شر الرقام والبيانات الر�شمية املعلنة عن الحتياطي 

بحيث يظهر بو�شوح م�شاهمة كل جهة/ عامل يف زيادة قيمة 

احتياطي العمالت او تراجعه يف فرات زمنية ق�شرية.

تدين اآخر يف معدل الت�سخم
وفقا للبيانات والرقام املدرجة يف تقرير دائرة الح�شاءات 

امل�شتهلك  ل�شعار  القيا�شي  الرقم  انخف�ص  ال�شهري  العامة 

)الت�شخم / الغالء( مرة اخرى ومن )12٥،2٥( نقطة خالل 

�شهرايلول �شنة 20١8 مقارنا بنف�ص ال�شهر من هذا العام 20١٩ 

الذي �شجل )12٤،٨٥( نقطة، وبن�شبة هبوط تقارب )٠،٣٪(.

هذا النخفا�ص العام حتقق كمح�شلة لنخفا�ص يف ا�شعار 

بن�شبة  ومنتجاتها  واللبان   )٪٠،٤٠( بن�شبة  النقل  جمموعة 

بن�شبة  وال�شجاير   )٪٠،1٤( بن�شبة  والن��ارة  )22٪(،وال��وق��ود 

جمموعات  ا�شعار  يف  ارتفاعات  مقابلها  حتقق  فيما   ،٪٠،1٦

اخرى يف مقدمتها )اليجارات( بن�شبة )٠،٥1٪(!! واحلبوب 

ومنتجاتها بن�شبة )12،٠٪(.

لأ�شعار  القيا�شي  الرقم  ف��اإن  الراكمي  م�شتوى  على  ام��ا 

عالية  بن�شبة  ارتفاعا  �شجل  الغالء(   / )الت�شخم  امل�شتهلك 

العام  هذا  من  الوىل  الت�شعة  ال�شهر  خالل   )٪٠،٤( بحدود 

20١٩ قيا�شا مبا كان عليه يف نف�ص الفرة من ال�شنة ال�شابقة 

�شنة 20١8.

جمموعة   )٪٠،٤( بن�شبة  الت�شخم  حتقيق  يف  و�شاهم 

اليجارات وبن�شبة ))٠،٤1( نقطة مئوية، واخل�شروات بن�شبة 

 )٠،21( مبقدار  ومنتجاتها  واحلبوب  مئوية  نقطة   )٠،2٣(

النقل  جمموعة  ا�شعار  املقابل  يف  انخف�ص  فيما  مئوية،  نقطة 

مبقدار  وال��دواج��ن  واللحوم  مئوية،  نقطة   )٠،22( مب��ق��دار 

 )٠،1٧( مبقدار  ومنتجاتها  واللبان  مئوية،  نقطة   )٠،1٥(

نقطة مئوية.

يف  ي�شاهم  واملعدل  ال�شعار  يف  امللحوظ  التدين  كان  واذا 

تخفيف العبء على امل�شتهلك وخا�شة �شاحب الدخل املحدود 

املتدين، ومو�شع ترحيبه، ال ان ذلك ل ينفي اي�شا بعدا �شلبيا 

تباطوؤ  حالة  من  يعاين  وكونه  الكلي  القت�شاد  بحالة  يتمثل 

وازمة يف معظم  واختالل  وت�شوه  الطلب،  م�شتوى  وانح�شار يف 

مكوناته ال�شا�شية.

االقت�ساد الربيطاين على حافة الركود
اجتهت معدلت النمو يف الناجت املحلي الجمايل الربيطاين 

خالل ال�شنوات الثالث الخرية اىل هيوط متدرج تعمق اكرث يف 

�شنة 20١٩ عندما حتقق انكما�ص بن�شبة )٠،2٪( ولي�ص منو يف 

الربع الثاين، وكان من املمكن ان يو�شف القت�شاد الربيطاين 

بانه يف حالة “ركود” لو تكرر حدوث النكما�ص يف الربع الثالث 

القت�شاد اىل  بل عاد  ان ذلك مل يحدث  ال   ،20١٩ �شنة  من 

النمو بن�شبة متدنية بحدود )٠،٣٪(.

ونتيجة لأزمة الربيك�شت )ازمة خروج بريطانيا من الحتاد 

الوروبي( اجته �شعر �شرف اجلنيه ال�شرليني اىل انخفا�ص 

مقابل الدولر والعمالت الخرى وبن�شبة قاربت )١2٪( وهذا 

املتغري ادى بدوره اىل بداية بروز “�شغوط ت�شخمية “ وخا�شة 

العام مل تتجاوز حتى  يف املواد الغذائية ال ان ن�شبة الت�شخم 

الآن �شقف )٪2(.

رغم ال�شلبيات البالغة يالحظ ا�شتمرار و�شع مريح ومتقدم 

اىل  موؤخرا  تدنت  التي  البطالة  ن�شبة  بانخفا�ص  يتعلق  فيما 

.)٪٣،٨(

حترك القت�شاد الربيطاين يف الجتاهني الف�شل او ال�شواأ 

�شيكون متاأثرا يف الجل الق�شري بنتائج النتخابات الت�شريعية 

املبكرة من جهة ونتائج البقاء يف الحتاد الوروبي او اخلروج 

منه وب�شروط ذلك من جهة اخرى، واخريا ولي�ص اآخرا ب�شبب 

برفع  املتتابعة  المريكية  الدارة  ق��رارات  وتداعيات  مناخات 

اقطار  عدة  من  امل�شتوردات  على  اجلمركية  الر�شوم  معدلت 

الذي ادى اىل حرب جتارية �شارة على اكرث من  وجمموعات 

�شعيد ، وحيث ل تزال ف�شولها وذيولها تدفع يف اجتاه مزيد 

من التباطوؤ والنكما�ص يف ازمة اقت�شادية ومالية جتارية دولية 

قد تتجاوز ما حدث يف ازمة �شنة 2008.

اختالالت متعددة  يف جتارة االردن اخلارجية
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مقاالت

د. �سليمان �سوي�س
 ي��ع��ود امل��واط��ن اآخ���ر ال��ن��ه��ار من 

التعب،  ه��ّده  قد  يكون  اأن  بعد  عمله 

اي�شًا  ب��ل  العمل،  ب�شبب  فقط  لي�ص 

امل��ن��ّغ�����ش��ات  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ب�شبب 

قلياًل  يرتاح  ؛  فر�شًا  عليه  املفرو�شة 

ثم يجد نف�شه »ي�شفن« ل�شعوريًا وهو 

اأمثلة  �شينمائي  ك�شريط  ي�شتعر�ص 

على الطريقة التي تتعامل بها ال�شلطة 

ما  اأول  يتذكر  ومطالبه.  حقوقه  مع 

يتذكر معاناته اليومية مع املوا�شالت 

م�شى  ق��د  اأن��ه  اإىل  ويفطن  وال��ن��ق��ل، 

ع�شر �شنوات عندما اأعلن � لأول مرة � 

عن م�شروع »البا�ص ال�شريع« يف عّمان 

من اأجل حّل م�شكلة مئات الآلف من 

ال�شعبية  والطبقات  والعمال  الطلبة 

 �� احل��اج��ة  باأم�ص  ه��ي  التي  الأخ���رى 

عام  نقل  وا���ش��ط��ة  اإىل   � ع��ق��ود  منذ 

ي�شتعيد  ورخي�شة.  وفعالة  �شريعة 

املعاناة  م�شاهد  بع�ص  املواطن  ه��ذا 

منذ �شنوات يف الوقت الذي كانت فيه 

ال�شلطة جتزل الوعود باإجناز امل�شروع 

حتويالت،   ! ممكن«  وقت  اأق��رب  »يف 

تباطوؤ يف الطرقات، قوافل طويلة من 

ال�شيارات متتد ل�شاعات حترق كميات 

جيوب  ترهق  البنزين  من  م�شاعفة 

اأع�شاب  معها  وحت���رق  امل��واط��ن��ني، 

اأثناء  يوميًا  منهم  الآلف  ع�شرات 

الذي  التاأخري  عن  ناهيك  تنقالتهم، 

النا�ص  م��ن  غ��ف��رية  ج��م��وع��ًا  ي�شيب 

واأماكن  م�شاحلهم  اإىل  الو�شول  يف 

عملهم اأو درا�شتهم. 

يت�شاءل املواطن : هل يفكر امل�شوؤول 

ومعاناتهم  النا�ص  ب��اآلم  ال�شلطة  يف 

ه��وؤلء  اأن  اأم  ق��رارات��ه،  يتخذ  عندما 

هل  ؟  ل��ه  بالن�شبة  م��وج��ودي��ن  غ��ري 

در�ص تبعات ونتائج وتداعيات اإ�شدار 

هنا  حتويالت  با�شتحداث  تعليماته 

عليها  املتعارف  الطرق  على  وهناك 

بع�ص  ب��اأن  امل�شوؤول  ه��ذا  يعلم  هل  ؟ 

على  ط��ربب��ور  )يف  التحويالت  ه��ذه 

�شبيل املثال( اأدت اإىل اإغالق ع�شرات 

ويعي�ص  مزدهرة  كانت  التي  املحالت 

بف�شلها اإ�شحابها وعائالتهم  ؟ األي�ص 

اأن يح�شلوا  املواطنني  من حق هوؤلء 

على  املت�شررين(  من  وغريهم  )هم 

ت��ع��وي�����ش��ات ط��ي��ل��ة ف���رة وج����ود ه��ذه 

التحويالت ؟ 

ال��ت��ف��ك��ري  اإىل  امل����واط����ن  ي��ن��ت��ق��ل 

»�شبان  يخلع  اأن  ك��اد  اآخ��ر  مبو�شوع 

عقله« � كما ُيقال : كيف جتيز ال�شلطة 

مع  غاز  اتفاقية  على  التوقيع  لنف�شها 

العدو ال�شهيوين مببلغ كبري جدًا من 

املال فوق طاقة البالد يف ظل الو�شع 

للدولة  البائ�ص  والإقت�شادي  امل��ايل 

هذه  ال�شلطة  تعقد  كيف  اأ�شاًل  بل  ؟ 

الإتفاقية مع عدو ُينّكل يوميًا باأهلنا يف 

فل�شطني وُيدّن�ص املقد�شات الإ�شالمية 

ويعلن  امل�شتوطنات  ويبني  وامل�شيحية 

ويحتقر  الأردن،  غور  �شم  عن عزمه 

التي  والإ���ش��ت�����ش��الم  ال����ذل  ات��ف��اق��ي��ة 

قرن  رب��ع  قبل  معه  ال�شلطة  ابرمتها 

ا�شتعادة  ال��واق��ع  ه��ذا  من  يغرّي  )ول 

م���وؤخ���رًا، فركها  وال��غ��م��ر  ال��ب��اق��ورة 

عامًا   25 مل��دة  ال��ع��دو  ت�شرف  حت��ت 

الوطن،  ب��اأر���ص  تفريطًا  اأ���ش��اًل  ك��ان 

التي  ب��امل��ي��اه  غنية  واأن��ه��ا  خ�شو�شًا 

نحن باأم�ص احلاجة اإليها( ؟ والأنكى 

ال�شلطة  تدير  كيف   : كله  ذل��ك  م��ن 

ظهرها للرف�ص ال�شعبي الوا�شع لتلك 

البالد  ال�شلطة  حتكم  األ  ؟  الإتفاقية 

باإ�شم الأردنيني ؟ فاإذا كان الأردنيون 

يرف�شونها، فلماذا التم�شك بها ؟ هنا 

يهم�ص �شوٌت يف اأذن املواطن لتذكريه 

»الذي ميّثل  هو  النواب«  باأن »جمل�ص 

مظاهرات  ولي�شت  الأردين«،  ال�شعب 

ال�شاحات  يف  املواطنني  واعت�شامات 

ال��ع��ام��ة.  ي��دي��ر امل��واط��ن راأ���ش��ه نحو 

م�شدر ال�شوت ويجيبه قائاًل : »لكن 

احلكومة  م��ن  طلب  ال��ن��واب  جمل�ص 

اإلغاء اتفاقية الغاز، فلماذا مل ت�شتجب 

لطلبه ؟« !

امل��واط��ن ج��واب��ًا عليه  ���ش��وؤاٌل يجد 

خ��رج م��ن ف��م رئ��ي�����ٍص ���ش��اب��ٍق ملجل�ص 

النواب وبرملاين خم�شرم هو الأ�شتاذ 

عبد الكرمي الدغمي الذي قال موؤخرًا 

تلفزيونية  قناة  مع  له  مقابلة  خ��الل 

اأردن���ي���ة : »جم��ل�����ص ال���ن���واب جم��رد 

دي��ك��ور«. اأج���ل ه��ذا م��ا ق��ال��ه »خبري« 

ل�����ش��ن��وات ط��وي��ل��ة يف جمل�ص  وع�����ش��و 

النواب، ولي�ص حزب »ح�شد« اأو »جلنة 

املتابعة الوطنية« اأو اأية جهة �شيا�شية 

هو  النواب  جمل�ص  معار�شة.  اأخ��رى 

الإح����رام  )م���ع  ع���ام  ب�شكل  دي��ك��ور 

لبع�ص الأ�شوات فيه املعرّبة عن هموم 

التي  ال�شلطة  اأن  واملعنى  ال�شعب(، 

ت�شول وجتول يف البالد وتفعل كل ما 

هي  رقيب  اأو  ح�شيب  ب��دون  لها  يحلو 

الأهم  والأ�شتنتاج  التنفيذية.  ال�شلطة 

هو اأن املواطن الأردين قد مت اق�شاوؤه 

منذ عقود طويلة جدًا عن ممار�شة اأي 

نوع من ال�شيادة اأو الرقابة على �شوؤون 

ب��اأن  ال��ق��ول  ع��ن  غني  وحياته.  وطنه 

هذا الو�شع يتناق�ص كليًا مع الد�شتور 

امل�����ش��وؤول��ون  يت�شدق  ال���ذي  الأردين 

ينتهكون  بينما هم  ب�شرورة احرامه 

احلالة،  هذه  مثل  ويف   . يوميًا  بنوده 

واحلقيقي  الدقيق  التو�شيف  هو  ما 

لل�شلطة القائمة؟

مو�شوع  اإىل  املواطن  تفكري  ينتقل 

الأمل  من  �شيئًا  نف�شه  يف  يبعث  اآخ��ر 

ا�شتجابت  ال�شلطة  اأن  اإذ  وال��ت��ف��اوؤل 

قبل اأ�شهر ملطالب املعلمني احلكوميني 

بعد اأن اأ�شربوا عن العمل ملدة �شهر. 

تفر ابت�شامة على ثغر املواطن الذي 

ب��اأن  ق��ال  »م��ن   : نف�شه  ي��ح��ّدث  راح 

؟  النا�ص  ت�شتجيب ملطالب  ال�شلطة ل 

املعلمني«  مطالب  حتققت   ... اأنظروا 

اأذن  اإىل  الهام�ص  ال�شوت  يقفز    !

املواطن قائاًل : »ل تت�شّرع يا �شاح... 

�شهرًا  املعلمني  ا�شراب  ا�شتمر  اأوًل 

ال�شتجابة  ب��الإم��ك��ان  وك���ان  ك��ام��اًل 

للمطالب منذ اليوم الأول لالإ�شراب، 

ف�شل  على  وامل��راه��ن��ة  التعنت  لكنه 

الإ���ش��راب... اما 

ال��ن��ق��ط��ة الأه����م 

ف�����ه�����ي ح���ق���ي���ق���ة 

طويلة،  ال�شعبية  املطالب  قائمة  اأن 

وال���ش��ت��ج��اب��ة مل��ط��ال��ب امل��ع��ل��م��ني هو 

ال��ق��اع��دة...  ي��وؤّك��د  ال��ذي  الإ�شتثناء 

ملكافحة  ال���ش��ت��ج��اب��ة  اأي����ن  ب���رب���ك، 

الف�شاد وو�شع الفا�شدين يف ال�شجون، 

خا�شة الفا�شدين الكبار الذين تزكم 

ال�شتجابة  اأي��ن  ؟  الأن���وف  رائحتهم 

�شريبة  خا�شة   � ال�شرائب  لتخفي�ص 

لتح�شني  ال�شتجابة  اأي��ن  ؟  املبيعات 

ال�شحية  الرعاية  وتوفري  اخلدمات 

لقطاع وا�شع من املواطنني، وتخفي�ص 

اأ����ش���ع���ار امل���ح���روق���ات واإل����غ����اء بند 

ال�شتجابة  اأي��ن  ؟  الأ�شعار  ف��روق��ات 

لإل��غ��اء م��ع��اه��دة وادي ع��رب��ة وط��رد 

؟  ب��الدن��ا  م��ن  ال�شهيونية  ال�شفارة 

الإهتمام  ل�شرورات  ال�شتجابة  اأين 

؟  والبطالة  الفقر  ومعاجلة  بال�شباب 

اأين الهتمام بالزراعة ؟ اأين الهتمام 

بال�شياحة ؟ اأين الهتمام با�شتخراج 

حتت  امل��وج��ودة  الطبيعية  ال����رثوات 

الأر�����ص الأردن���ي���ة ؟ اأي���ن اله��ت��م��ام 

باملراأة ؟ اأين الإهتمام بالطفل ؟ هل 

ا�شتمر يف �شرد القائمة اأم يكفي هذا 

؟«

الهام�ص  ال�شوت  على  املواطن  رّد 

الذي اأخذ يعلو حتى اأ�شبح �شراخًا : 

على  ن�شمعه  ما  اإن  كفى...   ... »كفى 

يف  ك��ذٌب  معظمه  امل�شوؤولني  األ�شنة 

اآخر  هو  ومعاناته  واملواطن  ك��ذب... 

... هذا  امل�شوؤول  بال  من يخطر على 

امل�شوؤول يهمه بالدرجة الأوىل ما يقوله 

ال��دويل...  النقد  �شندوق  مبعوثو  له 

ولذلك ل �شبيل للخروج من اأو�شاعنا 

يف  »املعذبني  بوحدة  اإّل  هذه  املزرية 

ال�شاحات  يف  قوتهم  واإظهار  الأر�ص« 

العامة... فاحلقوق تنتزع ول توؤخذ... 

وق���د ب���ّح ���ش��وت ال��ن��ا���ص وه���ي ت��ردد 

يف  امل�شوؤولني  م�شامع  على  مطالبها 

حقوق املواطنني …وال�سلطة
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�ش�ؤون فل�شطينية

للكني�شة  انت�شار  حتقق   -   

الأرث��وذك�����ش��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ا���ش��ت��ع��ادة 

ممتلكاتها من امل�شتوطنني.

ف��ق��د األ��غ��ت امل��ح��ك��م��ة امل��رك��زي��ة يف 

 20١٩/١١/٣0 بتاريخ  املحتلة  القد�ص 

ق���رار احل��ك��م ال���ذي ���ش��ادق ع��ل��ى بيع 

للكني�شة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���وق���ف  اأم������الك 

الأرثوذك�شية العربية يف البلدة القدمية، 

كوهاتيم«  »ع��ط��ريت  جمعية  ل�شالح 

انت�شارًا  يعد  وذل���ك  الإ�شتيطانية، 

فل�شطني  يف  الكني�شة  اأب��ن��اء  جل��ه��ود 

واإ�شرارهم  ال�شاق  ون�شالهم  والأردن، 

وعدم  كني�شتهم،  اأمالك  اإ�شتعادة  على 

ال�شمت على حماولت ت�شريبها وبيعها 

اإىل �شركات وهمية تقف خلفها جمعيات 

اإ�شتيطانية.

ال��ك��ن��ي�����ش��ة  اأب�����ن�����اء  اإىل  ف��ت��ح��ي��ة 

فل�شطني  يف  ال��ع��رب��ي��ة  الأرث��وذك�����ش��ي��ة 

ال�شعبني،  اأب��ن��اء  عموم  واإىل  والأردن 

الذين قدموا منوذجًا ناجحًا يف الدفاع 

اأمالكًا  باعتبارها  الكني�شة  اأمالك  عن 

بالهوية  امل�����ش��ا���ص  ورف�����ش��ه��م  وط��ن��ي��ة، 

اإجراء  واأي  املقد�شة،  للمدينة  الوطنية 

واأية �شيا�شة من �شاأنها اأن تعيق الكنائ�ص 

عن القيام بدورها ون�شاطاتها الوطنية 

مواجهة  يف  املقد�شيني  �شمود  ودع��م 

الإحتالل وم�شاريع التهويد وال�شم.

ال�شركات  من  ع��ددًا  اأن  اإىل  ي�شار 

ا�شرت  اأنها  زعمت  الأجنبية  الوهمية 

فندقي برا واإمربيال عند باب اخلليل 

ال��ن�����ش��ارى، يف  ح���ارة  اآخ���ر يف  ومبنى 

حيث  عامًا،   ١4 منذ  القدمية،  القد�ص 

الإ�شرائيلية  العليا  املحكمة  �شادقت 

على ال�شيطرة على املباين وم�شادرتها 

وم���ه���دت ال���ط���ري���ق اأم������ام اإخ��الئ��ه��ا 

ودخ���ول  الفل�شطينيني،  �شكانها  م��ن 

م�شتوطني »عطريت كوهانيم« مكانهم.

الكني�شة  واأب��ن��اء  الوقت  ذل��ك  ومنذ 

اأبناء  وع��م��وم  العربية،  الأرثوذك�شية 

القد�ص، يخو�شون ن�شاًل مريرًا لإنقاذ 

هذه املباين، والذي توج بانت�شار باهر 

ب�شدور قرار حمكمة القد�ص املركزية، 

زيف  وك�شف  لأ�شحابه  احل��ق  ب��اإع��ادة 

عقود البيع وال�شراء.

انت�سارا جلهود ابناء الكني�سة يف فل�سطني واالردن

الكني�سة االرثوذك�سية ت�ستعيد ممتلكاتها يف القد�س املحتلة من امل�ستوطنني

  -دعت احلركة الوطنية 

الأ�شرية يف �شجون الحتالل الرئي�ص 

يقف  اأن  عبا�ص  حممود  الفل�شطيني 

ق�شية  جت��اه   احل���اين  الأب  م��وق��ف 

اأو  ال�شجون  داخ��ل  الأ���ش��رى  روات���ب 

 .. يتبناها  واأن  املحررين  الأ���ش��رى 

يف  وقالت   .. الأ�شرى  ق�شايا  وكافة 

الأ�شرى حمل  ق�شية  »اإن   : لها  بيان 

اأن  ي��ح��ق لأح���د  اإج���م���اع وط��ن��ي ول 

يحتويها بلون اأو توجه ..

الكامل  الن�س  يلي  وفيما 

للبيان: 
رج��اَل  ال��ع��ظ��ي��م..  �شعبنا  اأب��ن��اء 

نحييكم   .. جبالها  و�شهيَل  الأر���ص 

بتحية الثوار والأحرار ..

بجلناه  فينا  ال��ث��ائ��ر  راأي��ن��ا  اإذا  كنا 

وبني  بينه  اأن  لع��ت��ق��ادن��ا   .. وعظمناه 

الوطن حكاية �شروى لأجيالنا القادمة..

�شعبنا العظيم .. اإن املبادئ ل تتلون، 

ومن �شفات القيم الثبات .. مليون عام 

يف الأ�شر ومازالت الأعمار تطحن لأجل 

حرية الوطن وال�شعب ..

ت��راب  ع��ن  دف��اع��ا  ط��واع��ي��ة  خرجنا 

ال��وط��ن وح��رم��ة ل��ل��م��ق��د���ش��ات وح��م��اي��ة 

وماكنا  �شعبنا  ل��دم��اء  و�شونا  للعر�ص 

منفعة  اأو  ملن�شب  اأو هناك  هاهنا  ننظر 

بل �شعينا نحو املنون �شعيا وكان قدر اهلل 

يف الأ�شر ...

نقولها ول فخر .. لول اأقبية التحقيق 

عتمة  ل��ول   .. ال��وط��ن  عليكم  ات�شع  مل��ا 

وجبال  �شهول  عليكم  لأظلمت  الزنازين 

زرد  ���ش��ج��ي��ج  ل����ول   .. ال���وط���ن  ووه�����اد 

ال�شال�شل ملا حتركت الأر�ص حتت اأقدام 

احلرية  نهب  مازلنا  بقيدنا   .. حمتلها 

ل�شعبنا ... 

ي��ت��اأت��ى  اأو  ن��ت��وق��ع��ه  م��اك��ن��ا  اآخ����ر  اإن 

عي�شنا  لقمة  على  ن�شاوم  اأن  خليالتنا 

اأو  اأو جتاذب هنا  نقا�ص  تكون مو�شع  اأو 

هناك ...

واإننا يف هذا املقام وحر�شا منا على 

على  ل��ن��وؤك��د  �شعبنا  اأب��ن��اء  �شف  وح���دة 

مايلي...

 اإن ق�شية الأ�شرى حمل اإجماع وطني 

ول يحق لأحد اأن يحتويها بلون اأو توجه ..

كما  �شنفوا  ال��وط��ن  يتحرر  اأن   بعد 

قبل  اأم��ا  ت�شتهون،  مبا  وق�شموا  تريدون 

ذلك فلن نقبل اأو ن�شمح لأحد اأن يعتدي 

على حقوق اأي فل�شطيني كان اأ�شريا 

يوما ما يف زنازين املحتل..

 ندعو الرئي�ص اأبومازن اأن يقف 

ق�شية  جتاه   احل��اين  الأب  موقف 

اأو  ال�شجون  داخ��ل  الأ�شرى  روات��ب 

 .. يتبناها  واأن  املحررين  الأ�شرى 

وكافة ق�شايا الأ�شرى ..

 نوجه التحية لالأ�شرى املحررين 

عن  دفاعا  اهلل  رام  يف  املعت�شمني 

حقوقهم التي هي امتداد حلقوقنا .

 اإن ملف الأ�شرى بكل احتياجاته 

وعلى راأ�شها احلرية يجب اأن يكون 

يف ه��رم الأول��وي��ات وراأ���ص كل اأمر 

ه��ذا  مل�شوؤلية  نف�شه  ين�شب  م��ن  ع��ن��د 

ال�شعب.

�شبكة  بت�شكيل  �شعبنا  اأبناء   نطالب 

وحقوقهم..  الأ�شرى  مللف  واأم��ان  حماية 

من خالل املحا�شبة واملراقبة لكل طرف 

اأو جهة لتتبنى ق�شايانا ول جتعل منها 

هما اأ�شا�شيا يف كافة ميادين عملها .

ال��وط��ن��ي��ة  احل���رك���ة   .. اإخ���وان���ك���م 

���ش��ج��ون  الأ�����ش����رية يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

الحتالل..

احلركة الوطنية االأ�سرة .. ق�سيتنا حمل اإجماع وطني وال يحق الأحد اأن يحتويها بلون اأو توجه
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حق الع�دة

عن  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  نظمت   -   

يوم  الردن    / الفل�شطينني  لالجئني  ال��ع��ودة  ح��ق 

اخلمي�ص املا�شي وقفة  امام مبنى المم املتحدة يف 

ال�شعب  مع  للت�شامن  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  عمان 

الفل�شطيني حتت �شعار : 

ل ل�شفقة ترامب – نتنياهو – امل�شبوهة

نعم للم�شروع التحرري الوطني الفل�شطيني 

عودة – تقرير امل�شري – ال�شتقالل الوطني 

حق  عن  للدفاع  العليا   اللجنة  من  وفد  قام  وقد 

العام  الم���ني  اىل  موجهة  م��ذك��رة  بت�شليم  ال��ع��ودة 

للمتحدة وقد حتدث يف الوقفة امني �شر اللجنة العليا 

الرفيق حممد حمو اكد فيها على املطالب التي وردت 

يف املذكرة بدعوة المم املتحدة العراف بفل�شطني 

ق�شية  القد�ص وحل  وعا�شمتها  الع�شوية  كاملة  دولة 

يكفل  الذي    ١٩4 الممي  القرار  الالجئني  مبوجب 

هجروا  التي  واملمتلكات  الديار  اىل  بالعودة  حقهم 

منها . 

 كما رحب بالقرارات ال�شادرة عن المم املتحدة 

بال�شتمرار يف التمديد لوكالة الغوث الدولية )الونروا 

اجلمعية  ا���ش��وات  بغالبية  ���ش��ن��وات   ث���الث  مل���دة   )

العمومية وت�شويت اللجنة الثالثة ل�شالح حق ال�شعب 

الفل�شطيني يف تقرير م�شريه كذلك موقف الدول ال 

١4 يف جمل�ص المن الذين رف�شوا املوقف المريكي 

ب�شان قانونية ال�شتيطان .

تظاهرة  يف  املواطنني  الف  �شارك   -   

حا�شدة،  اأمام مقر “وكالة غوث وت�شغيل الالجئني 

الفل�شطينيني - الأونروا” بغزة.

ا�شتمرار  �شروة  توؤكد  �شعارات  امل�شاركون  ورفع 

عمل “الأونروا” حتى حتقيق حق العودة.

يف  املدار�ص  تالميذ  من  كبرية  اأع��داد  و�شاركت 

التظاهرة التي جاءت امتدادًا لتظاهرات عديدة يف 

قطاع غزة.

دير  خ��دم��ات  “نادي  رئي�ص  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

حتمل  “التظاهرة  اإن  قا�شم،  احلي  عبد  البلح”، 

ال���ولي���ات املتحدة  ال��ع��امل وخ��ا���ش��ة  ل��ك��ل  ر���ش��ال��ة 

المريكية بان توا�شل دعم الوكالة يف غزة ويف كل 

خميمات الالجئني”.

لدعم  عملها  يف  ال��وك��ال��ة  “ت�شتمر  اأن  وط��ال��ب 

الالجئني يف كل املجالت حتى حل ق�شية الالجئني 

ب�شكل عادل”.

وحذر قا�شم من ا�شتمرار ا�شتهداف عمل الونروا 

يف جمالت ال�شحة والتعليم والت�شغيل املوؤقت موؤكدا 

وعليه  الالجئني  معاناة  عن  امل�شوؤول  هو  العامل  ان 

حل م�شاكلهم.

يف اليوم العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني

وقفة امام مبنى االمم املتحدة يف عمان

غزة: تظاهرة تطالب بتجديد تفوي�س “االأونروا”

عائدون
وثيقة

�شرف

نق�سم باهلل العظيم .. 

وبدماء ال�سهداء.. 

اأن ..

نتنازل عن حقنا يف العودة اىل بيوتنا وقرانا ومدننا..

 - واجل��م��اع��ي  ال��ف��ردي  حقنا  م��ق��اب��ل  ك���ان  مهما  تعوي�ض  اي  نقبل 

القانوين وال�سيا�سي والتاريخي واالن�ساين يف العودة اىل فل�سطني.

كما اننا نرف�ض التوطني او الدمج او اعادة 

التاأهيل كبدائل عن حقنا يف العودة، وال نفو�ض 

ايا كان بالتنازل با�سمنا عن حقوقنا الوطنية

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني/االردن

ت�سوير يو�سف الغزاوي
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 احلرية /ليديا اأ�سود - بروت
 ن�شبة ال�٠،1 يف املئة الأكرث ثراء بني ال�شّكان، وعددهم 

نحو ٣،٧٠٠ �شخ�ص، تتقا�شى مدخوًل يوازي مدخول ن�شبة 

اخلم�شني يف املئة يف اأ�شفل الهرم

يف  اللبنانيون  توّحد  احل��دي��ث،  التاريخ  يف  م��رة  لأول 

ت�شرين   ١٧ منذ  احتجاجًا  ال�شوت  يرفعون  فهم  ثورتهم. 

خلفياتهم  من  انطالقًا  لي�ص  لكن  املا�شي،  اأكتوبر  الأول/ 

يطالبون  اإن��ه��م  اجلغرافية.  اأو  الجتماعية  اأو  الدينية 

باإ�شقاط املنظومة ال�شيا�شية الفا�شدة التي تفر�شها نخبٌة 

�شيا�شية واقت�شادية حرمتهم لفرة طويلة جدًا من الفر�ص 

القت�شادية وملجرد القدرة على تاأمني معي�شة لئقة.

اأكتوبر  2٩ ت�شرين الأول/  كانت باكورة جناحاتهم يف 

عندما قّدم رئي�ص الوزراء �شعد احلريري ا�شتقالة حكومته. 

النخبة،  �شد  وا�شع  نطاق  على  املنت�شرة  الغنب  وم�شاعر 

البيانات: فم�شتوى الالم�شاواة يف  اإىل  النظر  مرّبرة عند 

لبنان هو من الأعلى يف العامل، اإىل جانب ت�شيلي والربازيل 

ن�شرها  درا�شة  اإط��ار  يف  متّكنُت،  لقد  اأفريقيا.  وجنوب 

World Inequa - العاملية  الالم�شاواة  )تترب 

ity Lab(، من و�شع تقديرات عن توزيع الدخل القومي 
اللبناين بني عاَمي 2005 و20١4 بف�شل �شجالت ال�شريبة 

الفردية التي توافرت حديثًا.

ة يف حد ذاتها، فقد تبنّي اأن ن�شبة الواحد  النتائج معرِبّ

يف املئة الأكرث ثراء بني اللبنانيني ت�شتحوذ على 25 ٪ من 

الدخل القومي. وعلى �شبيل املقارنة، يف الوليات املتحدة 

نقا�شات  حولها  وت��دور  الالم�شاواة  ت��زداد  حيث  وفرن�شا 

عامة، حت�شل ن�شبة الواحد يف املئة الأكرث ثراء على ١٩ ٪ 

و١١ ٪ من جمموع الدخل القومي على التوايل.

اأن ن�شبة  من الإح�شاءات ال�شاعقة الأخرى يف لبنان 

نحو  وعددهم  ال�شّكان،  بني  ث��راء  الأك��رث  املئة  يف  ال���١.0 

ن�شبة  مدخول  ي��وازي  مدخوًل  تتقا�شى  �شخ�ص،   ٣،٧٠٠

اخلم�شني يف املئة يف اأ�شفل الهرم، اأي نحو مليويَن �شخ�ص 

– ويبلغ ُع�شر املدخول القومي لدى الفئَتني. وتتمتع الطبقة 
ال�شيا�شية، مب�شتوى  الطبقة  اأفراد  التي ت�شم  ثراء  الأكرث 

ذات  البلدان  يف  نظرائها  معي�شة  مل�شتوى  م�شابه  معي�شي 

اأن الأكرث فقرًا يعانون من الفقر  الدخل املرتفع، يف حني 

املدقع كما يف البلدان ذات الدخل املنخف�ص.

تفاوت طبقي هائل
النخبة  بني  ال�شرخ  حّدة  من  يزيد  ال�شتقطاب  وهذا 

ال�شيعة من مدينة �شور  واأخريًا وجد  و»البقية«.  احلاكمة 

لبنان  �شمال  طرابل�ص  مدينة  من  وال�شّنة  البالد  جنوب 

قوا�شم م�شركة يف ما بينهم. ول عجب: فالنخبة ال�شيا�شية 

تنتزع ريوعًا كبرية على ح�شابهم.

ز الدخل يف اأيدي قّلة من الأ�شخا�ص  يف الواقع، لي�ص ترُكّ

بالظاهرة اجلديدة. فانعدام امل�شاواة هو يف اأ�شّده يف لبنان 

منذ العام 2005 على الأقل، وهو العام الأول الذي تتوافر 

املو�شوع  هذا  بقي  فلماذا  اخل�شو�ص.  بهذا  بيانات  عنه 

غائبًا حتى تاريخه عن النقا�ص العام؟

اأح���د الأ���ش��ب��اب ه��و ان��ت��ف��اء الأرق�����ام ع��ن الأو����ش���اع 

القت�شادية والجتماعية يف البالد. فاآخر اإح�شاء وطني 

ال�شّرية  قانون  وُيطَبّق   .١٩٣2 العام  يف  ج��ري 
ُ
اأ لل�شكان 

امل�شرفية منذ العام 1٩٥٦. والدرا�شة الأخرية عن توزيع 

العام 1٩٦٠!  اإىل  تعود  اأجريُته  الذي  التحليل  قبل  الدخل 

نطاق  على  تردد  اأن  يف  �شاهم  ال�شفافية  غياب  وبالتايل 

وا�شع مقولة اأن ن�شبة الالم�شاواة يف لبنان لي�شت مرتفعة 

وفقًا للمعايري التاريخية والدولية.

اأ�س�س »املنظومة ال�سيا�سية«
لعّل ال�شبب الآخر هو اأن املنظومة ال�شيا�شية التي ت�شتند 

اإىل املح�شوبيات الدينية، تدفع باملواطنني اإىل التماهي اأوًل 

مع مذهبهم ل طبقتهم الجتماعية. لدى النخب ال�شيا�شية 

حمّفزات قوية لالإبقاء على هذه الهويات وتر�شيخها، مبا 

طوائفها  يف  واقت�شادية  مالية  ترتيبات  فر�ص  لها  يتيح 

وال�شيطرة على مناطقها. وتعمد هذه النخب اإىل ت�شخيم 

اللذين  والعقاري  امل��ايل  القطاَعني  من  امل�شتمّدة  الريوع 

يعتمد عليهما القت�شاد اللبناين.

العامة  املنافع  الطائفية  النخب  املقابل، تقّدم هذه  يف 

اأو  ال��وظ��ائ��ف،  غ���رار  على  طوائفها،  لأب��ن��اء  الأ�شا�شية 

احل�شومات يف الأق�شاط املدر�شية، اأو اخلدمات ال�شحية. 

لهذه  الأرج����ح  على  م��درك��ني  اللبنانيون  ك��ان  ل��و  وح��ت��ى 

هذه  اإطاحة  الآن  قبل  يحاولوا  مل  اأنهم  اإّل  املخططات، 

لوا، يف غياب الدولة، احل�شول على  املنظومة، لأنهم ف�شّ

منافع عامة يوؤّمنها لهم ال�شيا�شيون الأثرياء بدًل من عدم 

احل�شول مطلقًا على هذه املنافع.

ت�شّبب  فقد  مفرغة.  حلقة  يف  لبنان  ي���دور  وه��ك��ذا، 

للدولة، بظهور  تام  الريعي، مقرونًا بغياب �شبه  اقت�شاده 

ما  وال��ف��ق��ر،  ال��الم�����ش��اواة  م��ن  ج���دًا  مرتفعة  م�شتويات 

املواطنني على اخلدمات  اعتماد  زيادة  اإىل  بدوره  اأف�شى 

لهوؤلء  ذلك  اأتاح  وقد  الطوائف.  زعماء  لهم  يوؤّمنها  التي 

الزعماء اأن يوا�شلوا احل�شول على الدعم من اللبنانيني، 

ال�شلطة وزيادة ثرواتهم.  اأي�شًا بالبقاء يف  كما �شمح لهم 

وزيادة  الالم�شاواة  ارتفاع م�شتويات  اإىل  بدوره  اأّدى  لكنه 

العتماد على املنظومة.

اأزمة اقت�شادية  ن�شوب  اإل بعد  مل تنك�شر هذه احللقة 

ومالية، وانق�شاء �شنوات طويلة �شابها �شوء اإدارة لل�شوؤون 

العامة )يف العام 20١٩، عقد جمل�ص الوزراء 20 اجتماعًا 

ل اإىل اتفاق ب�شاأن املوازنة ال�شيف الفائت!(،  قبل اأن يتو�شّ

اإج���راءات  بفر�ص  احلكومة  اتخذته  ال��ذي  ال��ق��رار  وبعد 

فر�شة  ذل��ك  يتيح  كبري.  حد  اإىل  منا�شبة  غري  تق�شفية 

لتجّنب  اأ�شا�شية  ُتعترَب  هيكلية  تغيريات  لإج��راء  تاريخية 

املجال  واإف�شاح  بالبالد،  حتدق  التي  القت�شادية  الكارثة 

اأمام لبنان للخروج من املاأزق ال�شيا�شي والقت�شادي الذي 

يتخّبط فيه منذ انتهاء احلرب الأهلية.

بدائل التق�سف
ثمة بدائل عن التق�شف ملعاجلة اأزمة الدين العام التي 

يعاين منها لبنان، ت�شمل التفاو�ص مع الدائنني على �شكل 

من اأ�شكال الإعفاء من الدين، علمًا باأن اجلهات الدائنة 

ارتباط مكني  لبنانية على  اأ�شا�شية م�شارف  ب�شورة  هي 

الإي��رادات  زيادة  اأي�شًا  البدائل  ومن  ال�شيا�شية.  بالنخبة 

الدخل  على  ت�شاعدية  �شريبة  فر�ص  خ��الل  من  املالية 

والرثوات.

يف ما يتعلق بال�شرائب، ثمة جماٌل كبري اأمام التح�شني 

يف لبنان. تعتمد الدولة اللبنانية ب�شورة اأ�شا�شية على فر�ص 

�شريبة على ال�شتهالك. ومن املعلوم اأنها �شريبة تنازلية، 

اإذ ُيفَر�ص على جميع الأ�شخا�ص ت�شديد القيمة ال�شريبية 

نف�شها بغ�ص النظر عن م�شتوى الدخل. وُي�شاف اإىل ذلك 

�شوء اأداء الدولة ال�شديد يف حت�شيل ال�شرائب، فالعائدات 

ال�شريبية متّثل ١5 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف لبنان، 

باملقارنة مع ٣5 ٪ كمعّدل و�شطي يف بلدان منظمة التعاون 

والتنمية القت�شادية. واملنظومة املطَبّقة يف جمال �شريبة 

الدخل ال�شخ�شي هي منظومة بائدة.

كل  على  ح��دة  على  �شريبة  ُتفَر�ص  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 

يف  ت��راج��ع  اإىل  ي���وؤّدي  م��ا  ال��دخ��ل،  م�شادر  م��ن  م�شدر 

ال�شريبية  املبالغ  جمموع  يف  وكذلك  ال�شريبة  ت�شاعدية 

على  املفرو�شة  ال�شريبية  واملعدلت  حت�شيلها.  يتم  التي 

املعايري  مع  باملقارنة  كبري  حد  اإىل  متدّنية  ث��راء  الأك��رث 

الدولية، فهي تبلغ يف املعّدل 2١ ٪ يف لبنان، باملقارنة مع 

من  ول��ذا،  فرن�شا.  ٪ يف  و45  املتحدة  ال��ولي��ات  ٪ يف   ٣٧

الأولويات الأ�شا�شية يف هذا املجال اإجراء اإ�شالح جذري 

يف املنظومة ال�شريبية بحيث تعتمد يف اجلزء الأكرب منها 

على ال�شرائب املبا�شرة بدًل من ال�شرائب غري املبا�شرة 

)ال�شريبة ال�شتهالكية(، وكذلك من خالل فر�ص �شريبة 

دخل عامة وت�شاعدية على جميع م�شادر الدخل )مداخيل 

العمل وراأ�ص املال(.

اخليارات  اأح��د  ال��رثوات،  اإىل  الدخل  من  وبالنتقال 

الر�شاميل  على  ا�شتثنائية  �شريبة  تطبيق  ه��و  املُمكنة 

على  تطال  ال�شريبة  هذه  العقارات.  ول�شيما  اخلا�شة، 

اأننا  من  الرغم  على  النا�ص،  من  كبرية  �شريحة  الأرج��ح 

لنزال نفتقر اإىل تقديرات موثوقة عن جمموع الر�شاميل 

يف  املليارات  اأ�شحاب  ث��روات  كانت  لبنان.  يف  اخلا�شة 

لبنان، وهذا لي�ص �شوى راأ�ص جبل اجلليد، متّثل يف املعدل 

20 ٪ من الدخل القومي بني عاَمي 2005 و2٠1٦، باملقارنة 

الوليات  و١0 ٪ يف  فرن�شا،  و5 ٪ يف  ال�شني،  2 ٪ يف  مع 

املتحدة. ويف ذلك اإ�شارة اإىل اأنه من �شاأن هذه ال�شريبة اأن 

ت�شاهم يف حت�شيل اإيرادات كبرية يف فرة وجيزة. وُتعترَب 

لبنان.  للرثوات يف  الأ�شا�شي  امل�شدر  الفّعالة  الريوع غري 

حت�ّشن  اإىل  ُيف�شي  اأن  الريوع  م�شادر  خف�ص  �شاأن  ومن 

يف اأحوال عدد كبري من اللبنانيني ورفاههم، ول�شيما اأن 

امل�شاواة  لغياب  رئي�ص  �شبب  هي  ال��رثوات  يف  الالم�شاواة 

على م�شتوى الدخل.

قد ت�شاهم الأموال ال�شريبية يف احلد من املح�شوبيات 

الطائفية ويف ال�شروع يف ال�شتثمارات ال�شرورية يف البنى 

الإج���راءات  ه��ذه  �شاأن  من  وال�شحة.  والتعليم  التحتية 

البنيوية اأن ُتلّبي املطلب الأهم الذي يرفعه املحتّجون، وهو 

احل�شول على فر�شة ليكون لهم م�شتقبل.

لبنان ويالت الالم�ساواة..!
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و�سام زغرب - جملة احلرية
غزة  قطاع  على  الإ�شرائيلية  الت�شعيد  جولة  ■انتهت 
ثاين  ت�شرين   ١-١٣2( متتاليني  ليومني  ا�شتمرت  ال��ت��ي 

واإ�شابة  فل�شطينيًا   ٣5 ل�شت�شهاد  واأدت   )20١٩ )نوفمرب( 

عائلة  بينها  م��ن  خمتلفة،  ب��ج��روح  م��واط��ن  مئة  م��ن  اأك��رث 

املدين  ال�شجل  من  باأكملها  �شطبت  )ملحو�ص(  ال�شواركة 

بق�شف اإ�شرائيلي همجي قبل �شويعات قليلة على بدء �شريان 

اتفاق وقف اإطالق النار بني اإ�شرائيل واملقاومة الفل�شطينية 

برعاية م�شرية.

�شرعان ما انتهت تلك اجلولة الق�شرية للت�شعيد عادت 

انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي با�شتهداف ال�شيادين 

�شرقي  مزارعهم  واملزارعني يف  قطاع غزة  بحر  يف عر�ص 

القطاع  �شرقي  الع�شافري  و���ش��ي��ادي  ال��ق��ط��اع،  و���ش��م��ايل 

الحتالل  لطريان  املكثف  التحليق  جانب  اإىل  املحا�شر، 

الإ�شرائيلي مبختلف اأنواعه من ال�شتطالع واحلربي وخا�شة 

والغتيال  البحث  مبهام  تقوم  التي  كابر«  »ك��واد  طائرات 

واملراقبة لأهداف جديدة للمقاومة الفل�شطينية. 

ويزعم جي�ص الحتالل الإ�شرائيلي بني الفينة والأخرى 

اإطالق املقاومة الفل�شطينية ر�شقات �شاروخية جتاه مواقعه 

وم�شتوطناته املحاذية للقطاع.

وو�شف املخت�ص يف ال�شوؤون الأمنية الفل�شطينية اإ�شالم 

عالية  ب��ق��درات  تتميز  باأنها  كابر«  »ك��واد  طائرة  �شهوان 

وت�شتطيع  الغتيالت  يف  عالية  فعالية  ذات  قتالية  هجومية 

الو�شول لأماكن ي�شعب على الحتالل الإ�شرائيلي الو�شول 

اإليها، كما اأنها توفر اجلهد والوقت والكادر الب�شري. م�شيفًا 

اأن »منوذج تلك الطائرة اأ�شبح حتديًا ا�شراتيجيًا للمقاومة 

الفل�شطينية يتوجب اإيجاد حلول ابتكارية للتعامل معها«..

هدوء ه�س
غزة  يف  الهدوء  حالة  الغريب  �شرحبيل  الكاتب  واعترب 

حلظة.  اأية  يف  بالنهيار  ومهددة  طوياًل  تدوم  ولن  باله�شة 

والح��ت��الل،  املقاومة  ب��ني  ي��دور  خفي  »���ش��راع  اأن  م�شيفًا 

من  املواجهة  فر�ص  تعزز  املا�شية  القليلة  الأي��ام  وم�شاهد 

جديد«.

كالرمال  غزة  يف  الأمنية  »الأو�شاع  اأن  الغريب  واأو�شح 

املتحركة، والت�شعيد وارد رغم الهدوء، لذلك وجب احلذر 

واحلكمة والقرار املوحد«.

تفتح  اإره��ا���ش��ات  ثمة  اأن  فل�شطينيون  مراقبون  وي��رى 

الباب اأمام احتمالت جولة ت�شعيد اإ�شرائيلية جديدة على 

القطاع، ومنها الت�شريحات ال�شحفية لقادة جي�ص الحتالل 

الزيارات  جانب  اإىل  اإ�شرائيليني  و�شحفيني  الإ�شرائيلي 

رئي�ص  ومنهم  الحتالل  لدولة  اأمريكيني  مل�شوؤولني  املتكررة 

الطائرات  خطر  من  نتنياهو  وحتذير  الأم��ريك��ي،  الأرك��ان 

امل�شرّية القادمة من غزة.

فيما راأى املخت�ص يف ال�شاأن الإ�شرائيلي الدكتور عدنان 

اأنه يف قطاع غزة جتتمع جملة من العوامل تدفع  اأبو عامر 

الإ�شرائيلية  املفاجاأة  عن�شر  من  اجلدية  اخل�شية  باجتاه 

الإ�شرائيلي  للطريان  املكثف  التحليق  اأولها  لي�ص  للمقاومة، 

ال�شيا�شي  امل�شتوى  م�شالح  تلتقي  بحيث  اأنواعه،  مبختلف 

نتنياهو،  بنيامني  الحتالل  حكومة  برئي�ص  ممثاًل  امل��اأزوم 

طويلة  ت�شوية  لإب��رام  الهادف  الع�شكري  امل�شتوى  رغبة  مع 

الأمد مع املقاومة الفل�شطينية يف قطاع غزة، لكن بعد تقليم 

عامر  اأب��و  ع�شبها.واأو�شح  وجز  اأنيابها  وتك�شري  اأظافرها 

القائم،  التقدير  كوابح حتول دون حتقيق هذا  وجود جملة 

واإ�شرائيل على حد  املقاومة  لدى  متفاوتة  بن�شب  كانت  واإن 

�شواء.

فتيل حرب
بعد  نتنياهو  اأن  ع��ط��وان  ال��ب��اري  عبد  ال��ك��ات��ب  وي���رى 

اإليه،  توجيهها  جرى  التي  الثقة  وخيانة  الف�شاد  اتهامات 

خَللط  امِلنطقة  يف  حرب  فتيل  اإ�شعال  اإىل  تدفعه  اأن  مُيكن 

الأوراق، فقد باَت يت�شّرف مثل النمر اجلريح، وَيخُبط يف 

ورمبا  ال�شلطة،  قمة  يرّبع على  زاَل  وما  الجتاهات،  جميع 

لأ�شهٍر ُمقبلة.

ل�شيا�شة  ال��ع��ودة  اأن  ل���ه،  م��ق��ال  يف  ع��ط��وان  واأو����ش���ح 

الغتيالت لرموز املقاومة الفل�شطينية اأمر وارد، كما ح�شل 

يف اغتيال القيادي بهاء اأبو العطا. منوهًا اإىل اأن ال�شحافة 

لديها  الت�شفية  قوائم  على  ثالثة  ت�شع  كانت  الإ�شرائيلية 

القد�ص يف احلر�ص  اللواء قا�شم �شليماين رئي�ص فيلق  وهم 

الثوري الإيراين، وزياد النخالة الأمني العام حلركة اجِلهاد 

ي�شتبعد  ومل  العطا.  اأبو  بهاء  ال�شهيد  جانب  اإىل  الإ�شالمي 

نف�شه  لتقدمي  جديدة  حماقة  على  نتنياهو  اإق��دام  عطوان 

كبطل قبل الذهاب لل�شجن ُمداًنا، ولكن رمبا يكون مثل هذا 

اخليار مقامرة كربى تنتهي بكارثة اأكرب على دولة الحتالل.

اأفيف  اأن  العربية )25/١١(  وذكرت �شحيفة »هاآرت�ص« 

كوخايف رئي�ص اأركان جي�ص الحتالل الإ�شرائيلي اأمر بتوزيع 

نتائج  ملناق�شة  الحتالل،  وجنود  قيادات  جميع  على  وثيقة 

جولة القتال الأخرية التي �شميت »احلزام الأ�شود«. وو�شف 

جولة  كون  الهام  بالأمر  الوثيقة  توزيع  اجلي�ص  ق��ادة  كبار 

احلرب  من  م�شغرة  �شورة  تعترب  غزة  يف  الأخ��رية  القتال 

املقبلة.

واأكد النائب العربي يف الكني�شت الإ�شرائيلي عن القائمة 

كبرية،  ورط��ة   يف  نتنياهو  اأن  الطيبي،  اأح��م��د  امل�شركة 

تاريخ  ويف  ال�شيا�شية،  حياته  تاريخ  يف  والأك��رب  الأعمق  هي 

حرق  على  نتنياهو  يقدم  اأن  من  حم��ذرًا  كلها.  اإ�شرائيل 

الأخ�شر والياب�ص لأجل البقاء يف من�شبه.

ت�سدير االأزمات
نتنياهو  حم��اول��ة  م��ن  اللحام  نا�شر  ال�شحفي  وح��ذر 

موقفه  �شعف  ب�شبب  الفل�شطينيني  جت��اه  اأزم��ات��ه  ت�شدير 

مندلبنت  افيخاي  الق�شائي  امل�شت�شار  توجيه  بعد  الداخلي 

العديد من تهم الف�شاد جتاهه.

معًا  ف�شائية  على  برنامج  يف  اللحام  نا�شر  واأو���ش��ح 

اأي  عن  ويبحث  �شعيف  موقف  يف  نتنياهو  اأن   )١١/2٣(

يف  اإي��ران  مع  حرب  ولفتعال  و�شوريا  غزة  لق�شف  ذريعة 

امل�شتوطنني  بهجوم  م�شت�شهدًا  ماأزقه،  من  للخروج  حماولة 

يف �شوارع ال�شفة الذي مل ياأِت من فراغ واإمنا بتخطيط من 

نتنياهو.

وذكر اللحام اأن نتنياهو ميثل اليمني الإ�شرائيلي املتطرف 

الذي هو يقف وراء انهيار اتفاق اأو�شلو بني منظمة التحرير 

يف  متورط  الإ�شرائيلي  اليمني  اأن  اإىل  م�شريًا  واإ�شرائيل، 

اغلب جرائم الدم والأخالق �شد ال�شعب الفل�شطيني، وهو 

ميثل الإرهاب اليهودي والف�شاد وكل �شيء �شيء.

تهديدات داخلية وخارجية
بينت  نفتايل  الإ�شرائيلي  الحتالل  جي�ص  وزي��ر  ووج��ه 

وذلك  وقطاع غزة ؛  ولبنان  ل�شوريا  تهديدات   ،)١١/25(

القتلى  ذك���رى  اإح��ي��اء  مبدينة القد�ص خالل  ل��ه  كلمة  يف 

الإ�شرائيليني يف حرب 1٩٥٦ )العدوان الثالثي(.

وقال بينت يف كلمته : »من الوا�شح لأعدائنا، اأننا �شرند 

اأن  لهم،  الوا�شح  ومن  العي�ص.  من  ملنعنا  حماولة  اأي  على 

»هذه   : م�شيفًا  للغاية«.  وم��وؤمل  للغاية،  دقيقا  �شيكون  ردنا 

يريدون  الذين  لأول��ئ��ك  فقط  لي�ص  اأوجهها  الت�شريحات 

يف  ا  اأي�شً ولكن  غزة(،  )قطاع  اجلنوبية  اجلبهة  على  قتلنا 

�شي�شتمر  الإ�شرائيلي  »اجلي�ص  اإن  بينت  ال�شمال«.وتابع 

بالوقوف بحزم، �شد التهديدات القريبة والبعيدة«، مردفًا: 

التي  الو�شائل  وباأحدث  وبجراأة،  وبحكمة  ب�شمود  »�شنقف 

منلكها، يف مواجهة جميع الأخطار والتهديدات«.

اأ�شابيع �شعبة، ومهما كانت  واأ�شاف بينت: »اإننا نواجه 

نتائجها، يجب اأن نخل�ص الهواء ال�شام الذي نتنف�شه، لي�ص 

فقد اأعدائنا يف اخلارج يهددوننا ولكن هناك اأي�شًا تهديد 

داخلي بالنق�شامات«.

الأ�شبوعني  خ��الل  والأح�����داث  بالتوتر  يتعلق  م��ا  ويف 

املا�شيني، قال بينت: »خريطة ال�شرق الأو�شط تغريت، لكن 

قد  بع�شها  اأن  من  الرغم  على  قائمة،  تزال  ل  التهديدات 

غريت وجهها«.

احلرب ال�ساملة
وقال يواآف ليمور اخلبري الع�شكري الإ�شرائيلي، اأن هناك 

العام  الأم��ن  وجهاز  الحتالل  جي�ص  بني  وا�شحة  خالفات 

التي  الأو�شاع يف قطاع غزة  الإ�شرائيلي )ال�شاباك(، حول 

ن�شره  مقال  ليمور يف  .واأ�شاف  عليه حركة حما�ص  ت�شيطر 

بني  املعركة  �شيا�شة  اأن  العربية  اليوم«  »اإ�شرائيل  ب�شحيفة 

احلروب التي تنتهجها اإ�شرائيل منذ �شنوات باتت تلجاأ اإليها 

و�شريعة،  فورية  ب�شورة  تتبعها  كانت  اأن  بعد  وروية،  بهدوء 

اأي  اأن  خ�شية  ال�شمال؛  اأو  غزة  �شواء يف  اجلبهات،  كل  ويف 

اإىل  متتد  �شوف  اجلبهات  هذه  من  واح��دة  يف  منها  عملية 

جبهات اأخرى، وتوؤثر عليها.

واأو�شح اأن الو�شع يف غزة لي�ص بعيدًا عن التغري احلا�شل 

يف  ه���دوءًا  �شهد  غ��زة  فقطاع  الإ�شرائيلية،  ال�شيا�شة  يف 

الأ�شبوع املا�شي، بعد اأن و�شلت قذائفه ال�شاروخية اإىل بئر 

ال�شبع جنوب اإ�شرائيل، لكنها املرة الأوىل التي يتحدث فيها 

تغيري ذي ماهية كبرية هناك،  اإ�شرائيلي كبري عن  �شابط 

رغم اأن ال�شراع مل ينته كليًا.

واأ�شار اإىل اأنه رغم الهدوء ال�شائد يف غزة، فاإن اجلي�ص 

يرى اأنه حمظور العرا�ص على خطوات اإ�شراتيجية بعيدة 

امل�شلحة  العمليات  لأن  تكتيكية،  ح�شابات  اأج��ل  من  امل��دى 

كانت، وما زالت، و�شتبقى، ولذلك يجب النظر اإىل ال�شورة 

الزمن  من  لفرة طويلة  الهدوء  فاإما  امل�شتقبل،  نحو  كاملة 

انهيار،  مرحلة  �شتعي�ص  غزة  وبعدها  ال�شاملة،  احلرب  اأم 

ن�شمة،  مليوين  على  بال�شيطرة  مطالبة  �شتكون  واإ�شرائيل 

وعدد ل حمدود من امل�شاكل. ■

غزة بني �سيناريوهات الهدوء .. واحلرب
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طبعت يف مطابع  الغد

رقم االيداع لدى دائرة املكتبة الوطنية

)2002/38/د(

االخراج الفني

عبداهلل ابوكف

ال�ضف ال�ضوئي

منري عليا 

اال�شرتاكات

)40( دينار للموؤ�س�سات )30( دينار لالفراد

االدارة واملالية

خليل ال�ضيد

كمال م�ضاعني

عليه  �شيكون  عما  احلكومة  تتحدث 

بزيادة  وع��ود  ثمة  القادم،  بالعام  احل��ال 

القت�شاد  خروج  ببداية  واآم��ال  الرواتب، 

نيابية،  وبانتخابات  الزجاجة،  عنق  من 

ول  اأف�����ش��ل،  �شيكون  ا�شتثماري  ومب��ن��اخ 

اأي  وال�شيا�شة،  ال�شالح  �شاأن  يف  حديث 

لي�ص هنالك نيه للتغيري مهما كان ب�شيطًا اأو �شكليًا. 

اأ�شل امل�شكلة اأن ل حدود وا�شحة حلجم الزمة، ول اأحد يقف 

الدولة  من  اأحد  ول  القت�شادي،  باجلانب  وارقامها  مداها  على 

ال�شيا�شية ببعديها الداخلي واخلارجي، حول  يتحدث عن الزمة 

يبثون  اث��ارة  وع�شاق  ومهاترات،  ثرثرة  اىل  الزم��ة  عن  احلديث 

فيديوهات م�شجلة لي�ص لها �شند اأو مرجعية، مما حّول احلوار حول 

جوانب الزمة اىل جمرد ثرثرة على و�شائل التوا�شل الجتماعي. 

قدم املركز القت�شادي الجتماعي تقريرا )حال البالد( وهو 

تقرير مهني ا�شتند لالرقام واملعطيات، واأثار حفيظة الدولة كونه، 

اأن  النتيجة  وكانت  �شامال  م�شحًا  قدم  الردن،  بتاريخ  مره  ولأول 

احلكومات املتعاقبة هي امل�شوؤولة عن الزمة، وعن الف�شل بادارة 

الكايف  بالهتمام  التقرير  يحظ  مل  لال�شف  ولكن  العام،  ال�شاأن 

ومل توؤخذ نتائجه كقاعدة بيانات ميكن التاأ�شي�ص عليها، كما ومل 

توليه احلكومات اأدنى اأهتمام، وهذا ابقى الو�شع م�شتتًا بني ثرثرة 

و�شائل التوا�شل الجتماعي، وبني �شوت �شعيف للقوى ال�شيا�شية 

جمموعة  كل  واأ�شبحت  بالنابل،  احلابل  واختلط  والجتماعية، 

ول  وفردية  معزولة  حم��دودة(  معار�شة  اأو  )ح��راك  حالة  ت�شكل 

ت�شب مع باقي احلراكات بنهر واحد، مما وفر للحكومة والدولة 

فر�شة ثمينة لدارة البالد )باملياومة( دون طرح حلول او حديث 

عن تغيري واأ�شالح . 

اقت�شاديًا،  وتتفاقم،  تتفاعل  الزم��ة  عنا�شر  كل  مو�شوعيا، 

عربية،  م�شاعدات  فال  وال���ش��الح،  دمقراطية  وعلى  و�شيا�شيًا 

زالت  ما  �شيا�شيًا،  للف�شاد،  مكافحة  ول  يزداد  باملوازنه  والعجز 

عوامل حالة عدم ال�شتقرار القليمي قائمة، ل بل اآخذة بالزدياد 

من�شغلة  اخلليج  ودول  ولبنان،  بالعراق  ال��ث��ورات  ت�شاعد  م��ع 

لها  اأمل  ل  الفل�شطينية  والق�شية  واخلارجية،  الداخلية  بازماتها 

باخلروج من الو�شع القائم باملدى املنظور، ول حديث بالردن عن 

ا�شالح، ل بل اأن هنالك حالة عدم اعراف بتعّمق الزمة. 

الدولة هي الطرف الذي �شنع الزمة، وهو الطرف امل�شووؤل عن 

تفاقمها، وهو الذي مينع اأي طرف اآخر بال�شروع بحلها، والدولة 

اجلميع،  باق�شاء  ممعنة  زال��ت  ما  وه��ي  الكارثة،  حجم  تعرف 

وهي التي تتلكاأ مبحاربة الف�شاد، وهي التي متنع عملية ال�شالح 

وال�شعب  املدمر..  نهجها  ر على  وت�شّ الدميقراطية  وتتحايل على 

هو الذي يدفع الثمن. 

احلديث عن العام القادم
القد�س ب��ع��د  اخل��ل��ي��ل  وال��ت��ه��وي��د:  امل�����س��ادرة 

دائرة الالجئني الفل�سطينني )عودة(
الج�������راءات ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة امل��ت�����ش��ارع��ة بعد 

الحتالل الثاين عام 1٩٦٧ لتهويد القد�ص وعزلها 

ال�شفة  يف  وال�����ش��ك��اين  اجل��غ��رايف  حميطها  ع��ن 

الفل�شطينية مل تتوقف، ثم جاءت الدارة المريكية 

اجلديدة لتعرف بالقد�ص املوحدو عا�شمة لدولة 

العدوانية  الج����راءات  ا�شتكملت  ث��م  الح��ت��الل 

يف  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  واغ���الق  مب�����ش��ادرة 

املدينة واملدار�ص وامل�شارح وكل ما ميت ي�شلة اىل 

الهوية الوطنية الفل�شطينية.

ال�شفة  »جنوب  اخلليل  مدينة  دور  ج��اء  الآن 

واجتماعيا  جغرافيا  الأق��رب  ال�شقيقة  الغربية« 

البراهيمي  احلرم  تق�شيم  فبعد  القد�ص،  ملدينة 

عام ١٩٧2/١/١2 واملذبحة التي ارتكبها ال�شهاينة 

يف ١٩٩4/2/22 فقد قامت دولة الحتالل موؤخرا 

و�شط  ال��ق��دمي  اخل�����ش��ار  ���ش��وق  على  بال�شتيالء 

جديد،  ا�شتيطاين  حي  بناء  تقرر  كما   – املدينة 

مما يوؤ�شر على عزم الحتالل على تهويد املدينة 

وطرد �شكانها.

قلب  يف  اإ�شرائيلية  م�شتوطنة  اإقامة  ق��رار  ان 

�شديدة  خطوة  اخلليل،  مدينة  يف  اخل�شار  �شوق 

اخلطورة، متهد خلطوات اإ�شافية تهدف اإىل �شم 

احلثيث،  والعمل  الحتالل،  لدولة  اخلليل،  مدينة 

بامل�شتوطنني  اإغراقها  على  املختلفة،  بالأ�شكال 

الفل�شطينيني  واأبناءها  �شكانها  وتهجري  اليهود، 

منها، على غرار ما ت�شهده مدينة القد�ص املحتلة.

اإىل املوقف  الإ�شرائيلي، ي�شتند  القرار  اإن  كما 

الأرا���ش��ي  يف  الإ���ش��ت��ي��ط��ان  ب�شرعنة  الأم���ريك���ي 

الإدع����اء  زي���ف  ي��وؤك��د  م��ا  امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�شطينية 

القرن«  »�شفقة  باإف�شال  الفل�شطيني،  الر�شمي 

)�شفقة ترامب – نتنياهو(، واإن ال�شفقة باملقابل 

تتقدم خطوات اإ�شافية  اإىل الأمام، بينما الرف�ص 

املجاين،  الكالم  ح��دود  يتجاوز  مل  لها  الر�شمي 

ومازال يتحا�شى القيام باأية خطوة ميدانية حتول 

يف  وم��ي��داين،  عملي  رف�ص  اإىل  اللفظي  الرف�ص 

 « الإح��ت��الل، م��ن جهة وم��ع  م���زدوج م��ع  اإ�شتباك 

�شفقة ترامب – نتنياهو« من جهة اأخرى.

اإىل  مدعوة  وقيادتها  الفل�شطينية  ال�شلطة  ان 

النظر اإىل القرار الإ�شرائيلي ب�شاأن اخلليل بالقدر 

املطلوب من الإهتمام واجلدية، وعدم اإدراجه يف 

العادية، فهو قرار ل يقل  اليومية  �شياق الأحداث 

اأهمية وخطورة عن قرارات تهويد القد�ص و�شمها 

ال�شروع  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر  الإحتالل،  دول��ة  اإىل 

فورًا يف تنفيذ اخلطط والإجراءات الكفيلة بو�شع 

مبا  اخلليل،  يف  والتهويد  الإ�شتيطان  ل�شيا�شة  حد 

بالعراف  النظر  اإع���ادة  اإىل  ال��ذه��اب  ذل��ك  يف 

بدولة الحتالل، ووقف ما ي�شمى بالتن�شيق الأمني 

 )2٣ )ال���دورة  الوطني  املجل�ص  ق��رارات  مبوجب 

مو�شوع  اإح��ال��ة   )28+  2٧ )ال��دورت��ان  وامل��رك��زي 

ويف  الدولية،  املحافل  اإىل  والتهويد  الإ�شتيطان 

ومقاومتها  ال�شعبية  احلركة  ا�شتنها�ص  ال�شياق 

ال�شرورية،  وال�شروط  العنا�شر  وتوفري  ال�شاملة، 

معركة  يف  لدعمها  واملادية،  واملعنوية،  ال�شيا�شية 

ال��دف��اع ع��ن اخلليل، وع��ن ك��ل �شرب م��ن الأر���ص 

الفل�شطينية املحتلة.


